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(Tęsinys) 

Eina nuo 1972 metų, 
Perskaitęs duok kitam! 
Jei gali, padaugink! 

Žinios iš vyskupijų 
V i l n i u s . — (Tęsinys iš vakar laidos) 
Mes džiaugiamės permaino

mis, bet kartu ir primename: 
mokėkime laukti, nebūkime 
skubūs. Jos visu savo pilnumu, 
ryškumu ir palaima dar nepasi
reiškė. Dar kartais suabejojame, 
ar jos tikros. Permainos dabar
tyje yra tarsi želmuo rudenį. 
Mes nežinome, ką želmuo slepia 
— rugį ar kvietį, ir tik prityrusi 
akis tai gali nustatyti. Šiandien 
mes matome tik pasikeitimo žel
menis, bet dar nematome grūdo, 
nematome varpos, nematome 
brandumo..., bet jį tikime. Rei
kia mokėti laukti. Nenorėkime, 
kad jau želmenyje pamatytume 
varpą ir grūdą. Reikia laukti va
saros ir rudens. Mokėkime di
džiadvasiškai laukti, ir žingsnis 
po žingsnio vis ryškesni pasi
keitimai ateis į mūsų tautos 
gyvenimą. 
, Šiandien norime iškilmingai 
tarti: mes tikime pasikeitimais, 
mes dar didesnių jų laukiame, 
mes džiaugiamės: suplevėsavo 
mūsų trispalvė, ji suplevėsavo 
kaip mūsų tautos gyvybės 
ženklas visam pasauliui . 
Šiandien mes skelbiame: 
lietuvių tauta — gyva tauta. Ji 
nori būti ir savistovi, nepri
klausoma tauta, niekieno 
žingsnių ir batų nemindžiojama. 
Ji nori savistoviai tvarkyti savo 
tautos gyvenimą. Mes tikime, 
kad prasidėjęs pasikeitimas 

atves mus į laimingą Lietuvos 
ateitį, savistovų tautos gyve
nimą. Tik, ka ip minėjau, 
mokėkime laukti, mokėkime 
būti kantrūs ir nemindžioti 
vienas k i t am a n t kulnų, 
mokėkime vienas kito nestum
dyti , neįžeidinėti. Rudenio 
pasėtam pasikeitimo želmeniui 
ateis pavasaris ir vasara, ateis 
derliaus metas — ateis palai
minga ateitis mūsų tautai. 

Reikia mokėti ne tik kantriai 
laukti, bet kaip želmeniui ir 
augti. Laukimas tai nėra stag
nacija, tai nėra stovėjimas vieto
je, tai yra augimas. Želmuo 
augs, išplauks varpa ir 
pasirodys pirmieji grūdai var
pose. Laukti — reiškia augti. 
Mūsų tauta turi savo laukimą 
sujungti su augimu. Kokia 
kryptimi mes turime augti? 
Kryptį mums labai gražiai 
nurodo Kristaus Evangelija. 
Apie Vaikelį Jėzų Evangelijoje 
pasakyta: „Jis augo išmintimi, 
metais ir malone pas Dievą ir 
pas žmones. „Mūsų tauta didžia 
dalimi panaši arba nori 
dvasiniai būt panaši į Vaikelį 
Jėzų ir augti kaip tik šitom 
svarbiausiom kryptim. Augti 
išmintimi, augti malone pas 
Dievų ir pas žmones. Šito mes 
visi trokštame, vienas kitam 
linkėkime ir padėkime. 

(Bus daugiau) 

Varšuvos pakto narių pasitarimai 
Bucharestas. — Praėjusį šeš

tadienį prez. Gorbačiovas ir 
Varšuvos pakto sąjungininkai 
nutarė, jog NATO kraštai pasi
tiko juos puškelyje su savo 
pasiūlymu sumažinti konven-
cionalinius ginklus Europoje, ir 
jie mano, kad pirmieji pasita
rimai galės įvykti kitų metų 
pradžioje. 

Kaip žinoma, NATO viršūnių 
konferencijoje Briusselyje buvo 
pasiūlyta, kad kiekviena pusė 
sumažintų savo kariuomenę iki 
275,000 kareivių ir kad konven-
cionalinių ginklų derybos 
prasidėtų 1992 arba 1993 
metais. 

Komunikatas 
Varšuvos pakto šalių komuni

kate neminimas prez. Busho 
pasiūlymas, bet sakoma, kad 
„papildomi paiūlymai, kurie 
buvo padaryti NATO viršūnių 
konferencijos metu, artėja prie 
tos pozicijos, kurią užėmė socia
listinių kraštų sąjungininkai". 
Jie sako, kad pirmieji susita
rimai gali įvykti net 1990 
metais. Jie taip pat pasiūlė, kad 
būtų sunaikinti visi branduo
liniai ginklai ir kad Europoje 
būtų nuolatinė taika, geri kai
mynų ryšiai ir bendradarbiavi
mas. Diplomatų nuomone, kad 
1990 m. būtų padaryti susita
rimai, yra tik optimistiška jų 
nuomonė. 

Komunistų sąjungininkai pri
ėmė visus Gorbačiovo siūlymus, 
kuriuos jis pasakė Paryžiuje, 
kad nebebūtų kišamasi į kraštų 
ideologinius reikalus, tačiau 
nieko neminima apie Rytų 
Europos kraštų skirt ingas 
pažiūras. Vengrija ir Lenkija iš
siskiria visame Rytų bloke, nes 
įveda daugelio partijų sistemą. 
Bet Rumunija, Čekoslovakija ir 

Rytų Vokietija vis dar neatsi
sako savo senųjų stalinistinių 
būdų, laikydamos gyventojus 
griežtoje disciplinoje. 

Kas tinka Maskvai, 
netinka kitiems 

Komunikate pasakyta, jog pe-
restroika yra tinkama Maskvai, 
bet ne visiems kitiems, ir 
galima suprasti, kad Vengrija ir 
Lenkija yra laisvos daryti tai, 
kas joms patinka, nebijodamos 
kritikos. „Nėra pasaulinio so
cializmo modelio; niekas nėra iš
imtinai vienas teisybės žinovas. 
Santykiai turi būti grindžiami 
lygybės pagrindu, nepriklauso
mumu ir kiekvieno teise pasi
rinkti politinį gyvenimą, stra
tegiją ir taktiką be įsikišimo iš 
išorės". Be to, komunikate dar 
sakoma, kaip atrodo, prisime
nant Vakarų komunizmo siste
mos kritika, kad , joks kraštas 
negaii diktuoti kitam kraštui 
dėl įvykių jame ir niekad negali 
pats pasiimti teisėjo rolės". 

Ši Rytų bloko komunistinių 
šalių konferencija vyko Rumu
nijos karališkuose rūmuose Bu-
charešto centre slaptuose dviejų 
dienų pasitarimuose. Policija 
saugojo aikštę prie rūmų ir tik 
pėstieji galėjo praeiti pro šalį. 
Rytų Vokietijos partijos vadas 
Erich Honecker išvyko, nes jis 
serga tulžies liga ir nebegalėjo 
dalyvauti pasitarimuose. 

„Socialistinė demokratija" 
Pranešama, jog Ceausescu, ru

munų partijos vadas, susitiko su 
Vengrijos delegacija, kuris prieš 
ta i kal t ino Vengriją už 
iškilmingas Nagy laidotuves. 
Jis kritikavo vengrus ir už 
perėjimą į daugelio partijų 
sistemą, nes tuo esą išsižadama 
komunizmo. 

Gorbačiovas kalbėjo 
Europos parlamente 

Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio pirmininkas Vytautas Landsbergis šeštadienio rytą 
vizitavo „Draugo" dienraštį, nors ne visi redakcijos nariai ir administracijos pareigūnai tą dieną 
dirbo. Nuotraukoje matyti — viduryje Vytautas Landsbergis su žmona Gražina ir ji atlydėjusiais 
asmenimis. Jo dešinėje matyti Lietuvos konsulas Vaclovas Kleiza, o kairėje „Draugo" vyriausias 
redaktorius kun. Pranas Garšva,MIC. Stovi iš kairės „Draugo" direktorius ir JAV LB pirmininkas 
dr. Antanas Razma, LB vicepirmininkė Birutė Jasaitienė ir „Draugo" redaktorius Vytautas 
Radžius. Nuotrauka kun. V. Rimšelio.MIC 

Kas pavogta, turi būti sugrąžinta 
Chicago. — Chicago Tribūne 

dienraštis vakar dienos laidoje 
rašo apie atvykusį naujojo 
Sovietų Kongreso narį ir Lietu
vos Persitvarkymo Sąjūdžio pir
mininką Vytautą Landsbergį. 

Reporteris Matt Davis rašo, 
jog jis bara Amerikos vyriau
sybę, kad ji nesiima daugiau ak
tyvesnės rolės Lietuvos nepri
klausomybės klausime ir kad 
nepripažįsta jos suverenia 
valstybe. Bet jis toliau cituoja 
Landsbergio žodžius, kad 
„Amerikos nepripažinimo poli
t ikos nebeužtenka" , nes 
„nepripažinimo politika taip pat 
turi būti pagrįsta teisingumo 
įgyvendinimu". 

Teisingumas reikalauja... 
Žurnalistas buvo atvykęs į 

Jaunimo centrą, kur įvyko 
pokalbis su amerikiečių spaudos 
atstovais. Jame Landsbergis 
sakė, jog tas teisingumas reiš
kia tai, kad Lietuva turi būti 
atiduota atgal savo žmonėms, 

| nuo kurių ji buvo pavogta pagal 
1939 metų Molotovo-Ribbentro-
po paktą, pasirašytą tarp Vo
kietijos ir Sovietų Sąjungos. 
„Teisingumas reikalauja, kad, 
jei kas buvo pavogta, turi būti 
sygrąžinta", Savarankiška 
Lietuva, gret imai Sovietų 
Sąjungos, nereiškia, kad ji būtų 
jai pavojinga. Naujoji Lietuvos 
ekonominė ir politinė struktūra 
bus vakarietiška su laisva 
prekybine rinka ir laisvais 
rinkimais. 

Kova y ra prasidėjusi 
Savarankiškumas neturi rem

tis Molotovo-Ribbentropo paktu, 

Prieš grįždamas į Maskvą, 
Gorbačiovas pasakė spaudai, 
kad pasitarimuose išryškėjo 
Sovietų Sąjungos ir Rytų 
Europos pasikeitimai. „Pasikei
timai ir reformos įvairiuose 
kraštuose pilnai parodo mūsų 
socialistinės sistemos galimy
bes, kuri yra socialistinė de
mokrat i ja" , pasakė jis. O 
nusiginklavimo fronte j i s 
patebėjo, kad ryšiai tarp NATO 
ir Varšuvos pakto narių yra 
žymiai pagerėję,praneša Rumu
nijos žinių agentūra. 

kuris įjungė Baltijos "valstybes į 
Sovietų Sąjungą 1940 m. Tas 
dokumentas iki šiol Kremliaus 
nepripažintas. Sovietų Sąjunga 
turi paskelbti tą .dokumentą. 

Sąjūdis pagal įstatymą neva-
dint inas politine par t i ja , 
pasakojo Landsbergis reporte
riui. Jam priklauso gal 15% 
gyventojų, bet jį remia daugiau 
kaip 75% procentai. Ir jame yra 
įvairių profesijų žmonės. Dau
gelis grupių turi savo draugijas. 
Landsbergis pasakė, jog Gorba
čiovo perestroikos, kuri pradėjo 
šį procesą, nebegalima sustab
dyti. „Kova už laisvę yra pra
sidėjusi". Sustabdymas būtų 
lygus to judėjimo pražūčiai. 

Lietuvos Žaliųjų 
parlamentas 

Lazdėnai. — Lazdėnuose vy
ko Lietuvos Žaliųjų parlamento 
susirinkimas. Jo metu žalieji 
svarstė šiuo? k laus imus : 
būsimos politinės žaliųjų parti
jos santykis su žaliųjų judėjimu; 
žaliųjų dalyvavimas rinkimuo
se į Lietuvos TSR AT; einamie
ji klausimai: Taikos žygis bei 
pėsčiųjų dienu rudenį ap
tarimas, problemos, susijusios 
su Mažeikių naftos perdirbimo 
gamykla bei Varėnos miškais. 
Šias problemas žalieji tikisi 
išspręsti parlamentiniu keliu, 
per savo remiamas LTSR AT 
deputatus — Z. Vaišvilą ir V. 
Statulevičiu. 

Steigiamas 
ukrainiečių frontas 
Kijevas. - Čia liepos 1 d. 

įvyko Kijevo ir pylinkių rajonų 
neformalių juriejimų pasitari
mas, praneša Sąjūdžio žinių 
agentūra. Pa-itarimo metu 
buvo sudarytas steigiamasis 
100 asmenų organizacinis komi
tetas, išrinktas iš 25 rajonų 
atstovų. Tą komitetą sudaro ra
šytojai, mokslininkai, visuome
nininkai. Si konferencija nutarė 
rudenį surengti Ukrainos Liau
dies Fronto steigiamąjį šuva 
žiavimą. 

PAVERGTOJE 
LIETUVOJE 

— 1920 m. liepos 12 d. Sovie
tų Sąjunga pasirašė su Lietuva 
taikos sutartį, pripažindama 
Lietuvos nepriklausomybę ir 
suverenumą visiems laikams. 

— „Gimtasis k r a š t a s " savo 
25 numeryje Juozo Šato žodžiais 
plačiai rašo apie suverenitetą ir 
konfederaciją Sovietų Sąjungoje 
ir sako: „Tai, kad realus atskiro 
nario suverenitetas neįmano
mas federacijoje apskritai ir 
dabartinėje TSRS sudėtyje at
skirai paėmus, nekelia abejo
nių". 

— Taikos Žygis iš Vilniaus į 
Klaipėdą prasidėjo liepos 7 d. 

, Keliauja visi, kas tik gali. Bus 
sustojama tam tikrose vietose. 
Pirmasis — 17-me kilometre 
prie vandens valymo įrengimų. 
Vėliau — Grikiškėse, Pane
riuose. Kernavėje. Čia bus 
tvarkoma Skarbo piliakalnio 
aplinka ir pravestas Durbės 
mūšio paminėjimas. Liepos 14 d. 
jie bus Jonavoje. Čia susirin
kimas prie Azoto gamyklos. 
Kulviečio kapo aplankymas, pi-
kietavimas Kėdainių karinio 
aerouosto, o vakare roko konce-
tas . Liepos 15 d. jie bus 
Kėdainiuose. Radviliškyje bus 
piketavimas karinio aerouosto. 
Šiauliuose Žalgirio mūšio 
paminėjimas ir susirinkimas 
prie Salduvės piliakalnio. Lie
pos 16 d. jie išvyksta iš Šiaulių 
į Rainius ir Klaipėdą. Žygio 
metu nerūkoma ir negeriama 
alkoholinių gėrimų. Visą tą žygį 
rengia Kauno „Atgajos" jauni
mo bendrija. 

— Žemaičių Kalvarijoje bai 
gėsi a te i t in inkų grupelės, 
maždaug 15 žmonių žygis, liepos 
2 d. Buvo nueita 350 kilometrų. 
To žygio šūkis buvo „Atnaujinti 
Lietuvai kryžių šalies vardą". 
Tuo metu buvo pašventinta 
daugiau kaip 50 kryžių. 

— Siesikuose. Ukmergėje ra
jone, liepos 16 d. bus pašven
tintas Laisvės paminklas. 

— Vilniuje atsteigta Lietuvos 
Moterų sąjunga, kuri buvo F. 
Bortkevičienės 1922 m. įsteigta. 
Dviejų dienų suvažiavime buvo 
aptarti šios sąjungos reikalai. 
Pirmininke išrinkta rašytoja 
Vidmantė Jasukaitytė. 

Strasbourgas. — Čia Gorba
čiovas, baigdamas kelionę, 
pasakė savo paskutinę kalbą 
Prancūzijoje, kai Europos par
lamento atstovai šiltai paplojo, 
nors ne taip kaip Vokietijoje. Jis 
dar kartą ragino NATO kraštus 
persvarstyti savo nutarimą 
nepradėti derybų trumpųjų 
raketų sumažinimo klausimu, 
kol nebus susitarta konvencio-
nalinių ginklų reikalais. 

Jis įtikinėjo, kad atėjęs laikas 
visiems kraštams, ne tik dide
liems, raginti, kad trumpųjų 
distancijų raketos būtų sunai
kintos. Deklaruodamas, jog po
karinė era yra pasibaigusi, jis 
baigė trijų dienų vizitą 
Prancūzijoje. Jis vėl iškėlė 
„bendrų Europos namų" idėją 
nuo Uralo iki Atlanto ir pasakė, 
jog Rytų Europos tautos yra 
laisvos pasirinkti savo likimą. 
Kalbėdamas 23 valstybių par
lamentui, jis tik netiesiogiai 
leido suprasti, kad Brežnevo 
doktrina nebebus naudojama. 
Jei tai būtų tiesa, tai sovietų 
tankai niekada daugiau nebeva-
žinėtų Rytų Europoje, kaip kad 
jie sutriuškino laisvės sukilėlius 
1953 m. Rytų Vokietijoje, 1956 
m. Vengrijoje ir 1968 m. Čekos
lovakijoje, rašo Reuterio žinių 
agentūra. 

Vietoj komunizmo — 
socializmas 

Tačiau Gorbačiovas kelis kar
tus pareiškė, kad kraštai Rytų 
Europoje paliks .socialistiniais" 
ir įspėjo Vakarus, kad bet koks 
atnaujinimas ideologinio fronto 
nuvestų į katastrofą. Nors 
Gorbačiovas neminėjo preziden-

Kalantos paminėjimas 
Kaunas. — SIA pranešimu, 

gegužės 14 d. Lietuvoje pirmą 
kartą buvo paminėta Romo 
Kalantos tragiškos mirties 
metinės. Mitinguose Vilniuje ir 
Kaune kalbėjo jaunimo organi
zacijų atstovai, kurių lūpomis 
buvo išsakytas tiek ilgai širdies 
gilumoje slėptas siekis — 
norime gyventi laisvoje, nepri
klausomoje demokratinėje Lie
tuvos valstybėje, norime augti 
garbingais Lietuvos Respubli
kos piliečiais. 

Neužmiršome jaunų žmonių, 
sudėjusių galvas už tokią 
Lietuvą, prisimename ilgus me
tus išsėdėjusius Sibiro gula
guose, kalėjimuose, perėjusių 
„etapus" . Daugelio jų 
gyvenimas ir likimas tik patvir
tins nuo mažumės girdėtą tie
są — Lietuva negali būti pa
vergta amžiams. 

Kviečiame visą pasaulio 
lietuvių jaunimą ir toliau dar
buotis tautos vardan. Esame il
go ir nelengvo valstybės 
atkūrimo pradžioje. Mes 
grįžtame į Lietuvą. 

— Ukmergės 230 gyventojų 
pareiškė protestą prieš Lietuvos 
gyventojų šaukimą į 180 parų 
trunkančius „karinius ap
mokymus" — plėšinių derliaus 
nuėmimą. Jie protestuoja prieš 
žmonių trėmimą priverstiniams 
darbams. Jie nurodė, kad 
vidurinės Azijos respublikos 
turi darbo jėgos perteklių. 

— Vilniuje rengiamos Pa
saulio Lietuvių jaunimo dienos 
nuo liepos 14 iki 23 dienos su 
labai įvairia ir įdomia progra
ma. 

to Busho, bet prancūzų vyriau
sybės nariams atrodė, kad jis 
turėjo dabartinę situaciją Rytų 
Europoje, ypač dabar, kai 
Bushas lankysis Lenkijoje .ir 
Vengrijoje. Gorbačiovas pasi
sakė tikįs nuolatiniu socializmu 
Rytų Europoje, nežiūrint rin
kimų, kurie nepalankūs komu
nistams. Prancūzų žinių agen
tūra pastebi, ką jau yra paste
bėjusios ir kitos agentūros, kad 
Gorbačiovas savo kalbose 
nebemini „komunizmo" žodžio, 
bet visur kalba apie socializmą. 
Varšuvoje, atrodo, gen. Jaru-
zelskis ramiai traukiasi iš prezi
dento norėtos pozicijos. 

Nepasmerkė Kinijos 
Europos sostinių diplomatai 

sutinka, jog visas komunistinis 
blokas yra paliestas demokrati
zacijos proceso. Ir jo „socializmo" 
aptarimas yra elastinis, kai jis 
kalba apie komunistų ir Vakarų 
Europos socialdemokratų dir
bančiųjų klasę. Prancūzijos 
prez. Mitterand savo pasisaky
mais nustatė šaltesnį toną spau
dai ir televizijai ir čia nebuvo 
tokios „gorbymanijos", kaip 
Vakarų Vokietijoje. Prancūzų 
intelektualai buvo aiškiai 
nepatenkinti, kad Gorbačiovas 
nepasmerkė Kinijos komunistų 
masinių žudynių. Gorbačiovas 
puolė „Le Figaro" laikraštį, 
kuris pranašavo, kad jo dienos 
nebus ilgos, tad ir jo Europos 
„bendrų namų" idėja esanti ma
žos reikšmės. 

Prancūzų pareigūnai, kurie 
buvo kartu su Gorbačiovu pasi
tarimuose, pastebėjo, kad jis 
daug laiko skiria savo ekono
miniams klausimams ir Sovietų 
tautybių reikalams, kurias nori 
išlaikyti kartu. Prancūzijos 
užsienio reikalų ministeris 
Rolandas Durnas pastebėjo, jog 
sovietų vadas „labai kontro
liuoja save", kalbėdamas ir kad 
„ant jo pečių yra milžiniška 
našta". Jis esąs „kaip šoferis 
ant slidaus kelio". Jis negalįs 
daryti posūkio, kaip kad galėtų 
padaryti ant sauso kelio. 

Sta tus quo politika 
Prancūzų Mitterrand ir Du

rnas bei kiti jų politikai maną, 
jog reikėtų padėti, kad Gorba
čiovo persitvarkymas pavyktų, 
tačiau ne taip entuziastingai, 
kaip vokiečiai.Prancūzai laiko, 
jog amerikiečių buvimas Euro
poje yra labai svarbus elemen
tas prieš Gorbačiovo vedamą 
ekspansiją. JAV įsipareigojimas 
Europoje yra aiškus sovietų 
įtakos stabdis ir tai labai reikal
ingas. Bet viena esą aišku, kad 
bus tęsiamas Vokietijos padali
nimas, ir tai abi pusės su tuo su
tinka. O tai šiandien yra pagrin
dinis dalykas Europos status 
quo politikoje, sako prancūzų 
vyriausybės pareigūnai. 

KALENDORIUS 
Liepos 11 d.: Benediktas. Pi

jus, Kipras. Olga, Šarūne, Vil
mantas. 

L iepos 12 d.: 1909 m. 
įsteigtas „Draugas". Bonifa
cas, Sigisbertas. Margis, Irma, 
Izabelė. Skaidra. Marcijona 

ORAS CHICAGOJE 
Saulė teka 5:25. leidžiasi 8:26. 
Temperatūra dieną 96 1., nak

tį 70 1. 
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KELIAS Į SVEIKATĄ 
NESIRGTI IR SVEIKTI PAJĖGUMO UGDYMAS 

KELIAS Į SVEIKATĄ, 6515 So. CalHornia Ava., Chicago, III. 60629 
JONAS ADOMAVIČIUS, M.D. 

PAGYVENUSIŲ MOTERŲ 
KRŪTŲ VĖŽYS (2) 

Krūties vėžys yra pagyve
nusių lygiai taįp kaip ir 
pusamžio sulaukusių mo
terų liga. 

Ann H. Rybolt , M.D. 

Net gerokai pagyvenusioms 
moterims krūties vėžys trum
pina joms pramatomą amžių. 
Norint apsisaugoti nuo krūties 
vėžio pavėluoto susekimo yra 
svarbus krūtų apčiupinėjimas — 
fiziškas ištyrimas ir mamo-
grama, kas įgalina ankstyvą 
krūties vėžio diagnoze ir tuo 
pačiu teikia stiprią pasveikimo 
viltį. 

Net vienuolika šio krašto 
žmonių sveikata besirūpinančių 
didžiųjų organizacijų, įskaitant 
ir JAV gydytojų draugiją, su
tartinai pranešė visuomenei, 
kaip dažnai moteris turi gauti 
savo krūtų x-ray nuotrauką 
(mammogram). Jos vienbalsiai 
pataria kiekvienai tarp 40 ir 50 
metų turinčiai moteriai, su krū
timis dar neturinčiai vargo, dar 
nesant jose vėžio ženklų, pasi
daryti mamogramą kasmet ar 
kas antri metai. O sulaukus virš 
50 metų, ją daryti kasmet, 
žinoma ir pas gydytoją pasi
t ikrinant krūtis. 

Galioja ir ankstyvesnis pata
rimas, kad pirmą krūtų x-ray 
nuotrauką reikia pasidaryti 
sulaukus 35 metų ir tada antrą 
tokią n u o t r a u k ą padary t i 
sulaukus 40-50 metų. Tas labai 
svarbu, tada bus galima esamus 
mamogramos duomenis paly
ginti su pirmoje nuotraukoje 
esamais. Tai leidžia tiksliau nu
statyti esamus pakitimus. O tai 
gali turėti lemiamos reikšmės 
moters gyvenime: gyvenimą ar 
ankstyvą mirtį. Aišku, neuž
mirštinas ir mėnesinis pačių 
moterų savo krūtų apčiupinėji
mas. 

Tuos faktus kiekviena lietuvė 
privalo žinoti, įsidėmėti ir pagal 
juos atit inkamai elgtis. Turi 
būti sutirpdyti seni neveikios 
šioje srityje ledai. Toks sutirpi-
n i m a s su te iks džiaugsmą 
daugel iui mūsų moterų ir 
daugeliui nereikės lieti ašarų ir 
visur pagalbos ieškoti dėl to, 
kad pavėluotai jų krūtyje susek
tos vėžys ir iš niekur veiks
mingos pagabos negali gauti. 

Veiksmingos pagalbos joms 
trokštame ir jos visos to pagei
dauja. Todėl tegul nelieka nė 
vienos minė tame re ika le 
apsileidusios mūsiškės. Visokie 
išsisukinėjimai čia nėra vietoje 
ir išmintingai moteriai nepri
imtini. 

M a m o g r a m o s dary t inos ne 
bet kurioje vietoje 

Vardus ir adresus akredituo
tų k rū tų vėžio atsijojimo 
(screening) centrų galima suži
noti nemokamai skambinant: 
1-800-ACS-2345. Chicagoje 
tokių centrų yra apie 150. Su 

n 
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krūties vėžiu nėra jokie juokai. 
Kasmet čia Amerikoje naujai 
suserga krūties vėžiu 142,000 
moterų; iš jų kasmet miršta po 
42,000. Prisieis 15-ai milijonų, 
dar 50 metų nesulaukusių ir dar 
sveikai besijaučiančių moterų 
tikrinti krūtis ir daryti mamo-
gramas. Tokį patarnavimą pri
sieis atlikti 25 milijonams pa
gyvenusių moteriškių. 

Kas be to, atsirado ir tokios 
veiklos kritikų: jie mėgsta ža
rijas žarstyti svetimomis ran
komis. Su jais nė vienai mo
teriškei nėra pakeliui. 

Mumyse vis dar vyrauja 
baimė ir nepaslankumas mamo
gramos pasidarymui. Ta radia
cijos baimė — rizika, tos biopsi
jos ir išlaidos (Illinois valstijoje 
vidutinė mamogramos kaina 
yra 86 dol.) stumte stumia 
moteriškes nuo joms būtino 
krū t ies vėžio ankstyvaus 
susekimo. Tai l ietuviškas 
apsileidimas, tai slinkimas 
nelaimėn. Mat, tik ankstyva 
diagnozė ir tik ji viena gali 
apsaugoti didžiausią dalį mūsiš
kių nuo per ankstyvos gyveni
mo pabaigos. 

Tokia baimė neturi pagrindo. 
Dabar mamogramai yra naudo
jamos mažos radiacijos dozės. 
Senesniųjų moterų krūtų spe
cifiškumas esti daug geresnis, 
todėl joms prisieina daryti 
mažiau biopsijų. Medicare 
mažina išlaidas tokiam rei
kalui. 

Šiame taip svarbiame mote
rims reikale baimintis — gali 
sakyti, savo šešėlio baidytis, 
menkniekių bijoti — jokiu būdu 
nėra pateisinamas elgesys. Lie
tuvės turi nusiteikti tučtuojau 
save gelbėti nuo didžios 
nelaimės. Gerai, kad mūsiškės 
daug kuo rūpinasi, bet jos neturi 
apsileisti šiame reikale. 

Nors ir sveikiausiai dabar 
jaustumėtės, tikrinkitės savas 
k rū t i s apčiupinėjimu kas 
mėnuo, o 35 metų sulaukusios 
(ne vėliau) pasidarykite pirmą 
mamogramą. 

Mes vyrai turime nematyti, 
pagaliau, ir negirdėti saviškių 
moterų aimanų, ašarų, skundų, 
gailesčio, kančių, jas apstojančio 
vargo dėl jų pačių apsileidimo, 
dėl pavėluoto susekimo vėžio jų 
krūtyse. Todėl pačios visos lie
tuvės suteikite sau ir savo 
šeimai, ypač vaikams džiugias 
dienas, išvengdamos pavėluoto 
krūties vėžio susekimo. O pa
vėlavimas, su visomis pasekmė
mis, prilygs kadaise puikiausio 
transatlantinio laivo Titaniko į 
ledkalnį atsitrenkimui. 

Vėžio reiškinių dar netu
rinčių, sveikai besijaučiančių 
moterų atsijojimas (screening), 
ieškant ankstyvų ženklų yra 
daug mažiau išlaidus (75-86 
dol.) negu juos jau pajutusių 
moterų tyrimas. Mat, dar svei
kai besijaučiančias skri-
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ninguoja specialiai paruošta 
gail. sesuo ar toks technikas: iš
tiria krūtis dėl gūželių ir padaro 
x-ray nuotrauką (mamogramą). 

Neapsileiskite, visos 
pagyvenusios 

Nors krūt ies vėžys yra 
laikomas pusamžio sulaukusių 
moterų liga, 1988 m. surinkta 
statistika nurodo, kad vyresnių 
kaip 55 metų amžiaus moterų 
tarpe, antroji didžiausioji mir
ties nuo vėžio priežastis yra krū
ties vėžys. Dar daugiau: šio 
krašto vėžio tyrimo institutas 
praneša, kad moterims sens
tant, gausėja jų amžiui ati
tinkami krūties vėžiu susir
gimai — net virš 80 jų amžiaus 
metų turinčiųjų. 

Senesniųjų moterų krūties 
vėžio reikalai dar pasunkėja, 
kai jos yra dažniau linkusios 
apsileisti krūties vėžio ligoje: jos 
būna jau pavėluotai gydomos ir 
dėl to jos sunkiau serga ir daž
niau (greičiau) miršta. 

Dr. Holmes tyrinėjo 7,389 
moterų atvejuose, koks yra 
ryšys tarp vėžio stadijos ir jų 
amžiaus. Paaiškėjo, kad pas 
pagyvenusiąsias krūtų vėžys 
esti atrandamas jau pažengusia
me stovyje. Čia visos moterys 
turi įsidėmėti joms naudingą 
žinią: kai krūties vėžys yra 
susekamas anksti — dar operuo-
tiname stovyje, tada mir
tingumas nuo tos ligos yra vie
nodas, tiek jaunesniųjų negu 35 
metų, tiek ir vyresnių negu 75 
metų. 

Panašius duomenis susekė ir 
dr. Adkins, peržiūrėdamas 75 
metų amžiaus 60 vėžininkių 
ligos istorijas. Nė viena tų 
75-mečių, turinčių krūties vėžį, 
neišgyveno net ir pusės joms 
pramatyto 9.2 metų gyvenimo. 
Dauguma jų (71.4%) mirė nuo 
krūties vėžio. Tik tos pagyvenu
siosios krūties vėžininkės iš-
gyveno daugiau negu 5 metus, 
kurių krūties vėžys tuo laiku, 
kai buvo atrastas, dar nebuvo 
nuėjęs į pažasties limfines 
liaukas. 

Šį faktą visos įsidėmėkite: tik 
ankstyva vėžio diagnozė lai
duoja moteriškei galimai nor
malų gyvenimą. " 

Kas įtakoja krūties 
vėžio atsiradimą 

Dešimt veiksnių įtaigoja 
krūties vėžio atsiradimą. 1. 
amžius, 2. nepiktybiniai krūties 
augliai, 3. šeimoje vėžininkių 
buvimas, 4. nėštumas ir amžius 
pirmagimio sulaukus, 5. 
anksčiau turėtas krūties vėžys, 
6. maistas, 7 amžius, kai 
prasidėjo regulos, 8. amžius, 
kada liovėsi regulos, 9. kūno 
stambumas ir svoris, lO.radia-
cijos (ionizing radiation) po
veikis. 

Aštuonias tokias įtakas mo
teris negali ar sunkiai pajėgia 
pakeisti, bet iš jų — maistą ir 
kūno svorį —jos gali sutvarkyti: 
liesiau ir saikingiau valgy
damos. Darykite ką kuri galite 
apsaugai nuo krūties vėžio, nes 
tokios blogybės išvengimui 
jokios pastangos nėra per 
didelės. 

Visoms tirtoms 75 metų ar 
vyresnėms vėžininkėms 
gyvenimo ilgis buvo trumpes
nis, palyginus su visomis 
kitomis gyvenančiomis 
moterimis. Taigi, krūties vėžys 
visoms trumpina gyvenimą, 
nors jis atrandamas ir 75 metų 
ir vyresnėse. 

Kelkitės visos mūsiškės iš 
mediciniško snaudulio 

Duokim tokį atsitikimą: 35 
metų sulaukusi moteris nesi-
darė mamogramos. Ji buvo pa
daryta, jai esant 50 metų. Ras
ti pakitimai net patyrusiam 
rentgenologui nėra galutinai 
aiškūs, ar tai vėžys, ar ne. Būtų 
gera, kad rastųsi ankstyvesnė 
krūtų nuotrauka. Tada paki
timų palyginimas duotų 
aiškesnį atsakymą. Tad tokiu 
atveju reikia daryti biopsiją. 
O čia vėl kita moteris, vyk

džiusi dabartinės medicinos 

LIETUVIAI FLORIDOJE 

St. Petersburg, Fla. 
ATŽYMĖTAS ADOLFO 

ARMALIO 75 
GIMTADIENIS 

Daugiau kaip šimtas St. Pe-
tersburgo lietuvių, veiklios 
kolonijos darbuotojos Gražinos 
Jezukaitienės sukviesti, birželio 
17 d. susirinko Kapio's resto
rane, Madeira Beach atšvęsti 
Adolfo Armalio vardadienį ir 
paminėti, nors jau praėjusią, jo 
amžiaus deimantinę sukaktį. 

Sukalbėjus kun. J. Gasiūnui 
invokaciją, pobūvis pradėtas 
bendrais pietumis. Visiems 
pasistiprinus, žodį tarė ir visam 
minėjimui bei tvarkai pavyz
dingai vadovavo Gr. Jezukai-
tienė. Ji pažymėjo, kad šian
dieną Adolfo Armalio varda
dienis, bet šiais metais yra ir 
neeilinis, o 75-tasis jo gimtadie
nis, apie kurį net jo draugai 
nežinojo. Kadangi Adolfo ir jos 
gimtadieniai išpuola tą pat 
mėnesį ir tą pačią dieną, tai ji 
ir negalėjusi šios sukakties ty
lomis praleisti, imdama inicia
tyvą šiam susibūrimui. Apie 
solenizantą plačiau pasisakyti 
pakvietė Kazimierą Gimžauską. 

K. Gimžauskas išsamiau 
supažindino pobūvio dalyvius su 
sukaktuvininko pagrindine bio
grafija. Adolfas Armalis gimė 
1914 m. kovo 20 d. Šašaičių km., 
Kretingos valse., pasiturinčių 
ūkininkų šeimoje. Išvardino jo 
eito mokslo kelio pakopas iki 
Vilniaus universiteto, kur, 
studijuodamas ekonomiją, akty
viai įsijungė į pogrindžio veiklą. 
Gresiant suėmimui, 1941 m. ge-
gūžės mėn. metė studijas ir pasi
traukė į Vokietiją. Čia kelias 
savaites praleido Klaipėdos 
kalėjime, o vėliau Soldau kon
centracijos stc vykoje drauge su 
kitais internuotais lietuviais. Iš 
stovyklos perėmė Arbeitsamtas 
ir pasiuntė ūkio darbams į Ryt
prūsius. Iš ten vėliau grįžo Lie
tuvon, iš kurios antrą kartą 
bėgo 1944 metais. Vokietijoje 

Chicagoje dirbo savo specialy
bėje įvairiose darbovietėse. 

Išėję į pensiją, Armaliai per
sikėlė į St. Petersburg Beach, 
kur buvo pradėję kurtis dar 
prieš atvykdami. Čia įsijungė į 
kolonijos lietuvišką veiklą. 1981 
m. ėjo Lietuvių klubo vicepirmi
ninko pareigas, o 1982 m. buvo 
šio klubo pirmininkas. Padir
bėjęs klubo vadovybėje, jau nesi
tenkino vien klubo veikla, bet 
pasuko Lietuvių chartos nuro
dytu keliu, pašaukusiu į 
gyvenimą Lietuvių Bendruo
menę, kuri yra globalinio masto 
be ideologinių, konfesinių ar ki
tokių skirtumų, aktyviai įsijung
damas į bendruomeninį darbą. 
Trejus metus buvo JAV LB 
Floridos apygardos valdybos pir
mininkas, o dabar JAV LB tary
bos narys ir PLB seimo atstovas. 
Jis yra ir LB St. Petersburgo 
apylinkės socialinio skyriaus 
įkūrėjas ir ligšiolinis vado
vas. Solenizantas Adolfas dar
buodamasis bendruomeninėje 
veikloje,parodė pozityvią inicia
tyvą, sumaniai organizavo ir 
pravesdavo kasmetinius apy
gardos suvažiavimus, o vado
vaudamas socialinei veiklai 
pasižymėjo ar t imo meile, 
teikdamas įvairią pagalbą savo 
tėvynainiams, kurios ne vienas 
ir iš čia esančių susilaukė. 

Visuose išvardytuose Adolfo 
darbuose viena iš talkininkių 
bei darbų rėmėja buvo jo žmona 
Genovaitė. Žinodama, kad bend
ruomeninė veikla surišta su 
nemažomis išlaidomis ji Adolfo 
įsijungimui į vadovaujančias LB 
pareigas ne tik nesipriešino, bet 
nuoširdžiai jam pritarė, noriai 
visur talkino, net lydėdama į 
tolimus" LB'suvažiavimus. Pa
žymėtina; kad Adolfas ir Geno
vaitė Armaiiai yra dosnūs auko
tojai įvairiems lietuviškiems 
reikalams. 

Apibūdinęs Adolfo visuomeni
nę veiklą, K. Gimžauskas pasi
džiaugė jo veikliu pasireiškimu 
bendruomeniniuose darbuose, 
tik pasigedo, kad dėl solenizan-

susipažino su Genovaite Galva- to kuklumo jo nėra Lietuvių En-
nauskaite ir 1945 m. birželio 24 
d. Nienburgo katalikų bažny
čioje, anglų zonoje, kun. Liongi
no Kemėšio buvo sutuokti. Po 
karo Armalis1 baigė Pabaltijo 
universitetą Pmneburge, Vokie
tijoje, 1949 metais, gaudamas 
ekonomijos mokslų magistro, 
laipsnį. 

Amerikoje Chicagos universi
tete Adolfas dar studijavo. Stu
dijas baigė 1955 m. biznio admi
nistracijos magistro laipsniu. 

nurodymus. Trisdešimt penke
rių metų sulaukusi pasidarė 
mamogramas, nors visai gerai 
jautėsi. Laikui bėgant, jai atsi
rado krūtyje lyg tai sukie-
tėjimas. PadjRnus antrą mamo
gramą ir palyginus su pirmąja, 
rasta surandėjimas — ne vėžys. 

Todėl visos moteriškės kelki
tės iš mediciniškos žiemos 
snaudulio ir eikite pas savo 
gydytoją, prašydamos pasiųsti 
pas patyrusį mamogramų aiški
nime rentgenologą pirmos 
krūtų nuotraukos padarymui, 
nežiūrint kokio amžiaus tams
tos būtumėte. Po to pildykite 
gydytojo nurodymus. Šitame 
reikale reikiamas tvarkymasis 
reikš tinkamą rūpinimąsi sava 
sveikata. 

I švada . Visos lietuvės, 
sukruskite geresnei savo krūtų 
apsaugai nuo vėžio. Švieskitės 
ir t ikrinkitės krūt i s , jas 
apčiupinėdamos, ir dabar 
būtinai pasi darydamos pirmąją 
ar pakartotiną mamogramą. 
Žinokite, kur ir kada tamstų 
krūtims pavojus didėja. Jau 
suliesėdamos iki normos ir lie
sai misdamos dešimteriopai 
sumažinsite vėžio pavojų. 

Pasiskaityti. Ann H. Rybolt, 
MD: Breast cancer in the older 
woman. Geriastrics vol. 44, No. 
6, June 1989. 
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Adolfas Armalis šiltu žodžiu 
padėkojo visiems už gražius 
sveikinimus ir linkėjimus, 
kurių išsipildymo, kaip ir atei
ties, be baimės lauks. Solenizan
tas pažymėjo, kad ne tik jis, bet 
ir visi susirinkusieji, būdami 
tarp tokių puikių lietuvių, gali 
kiekvienas be rūpesčių sutikti 
savo 80-tąjį gimtadienį. 

Šio pobūvio oficialią dalį 
užbaigė Gr. Jezuka i t i enė , 
padėkodama sveikintojams ir 
visiems dalyviams. 

Koresp. 

IŠGELBĖJO TELEFONU 

Ada Evana, 54 m., gavo šir
dies smūgį, nustojo kvėpuoti ir 
jos pulsas nebuvo jaučiamas. Jos 
vyras p a s k a m b i n o į žydų 
ligoninę. Atsiliepė gail. seselė ir 
perdavė žinią dr. A. Ruffe. 
Gydytojui įsakius, prie ligonės 
krūtinės buvo pridėtas specialus 
įtaisas, prie kurio prijungus 
telefono vielą buvo ligonei 
perduotas elektros smūgis, 
kuris išgelbėjo gyvybę. 

• 

cikopedijoje, bet nurodė net 
penkis LE tomus, kuriuose, 
kaip šios enciklopedijos bendra
darbis figūruoja ir Adolfas Ar
malis. Kalbėtojas pasveikino 
solenizantą artimųjų vardu ir 
nuoširdžiai jam palinkėjo 
ligšiolinės sėkmės visuome
ninėje veikloje bei daugelio švie
sių, sveikų, laimingiausių metų. 
Jis savo žodį užbaigė Antano 
Miškinio 1980 m. sukurtu eilė
raščiu „Žodis". Tada pakelta 
šampano taurės ir sugiedota 
solenizantui Adolfui „Ilgiausių 
metų". 

Po to organizacijų vardu 
sukaktuvininką sveikino VIiko 
vald. pirmininkas dr. K. Bo
belis, LB Floridos apygardos 
pirm. P. Jančauskas, LB St. Pe
tersburgo apylinkės pirm. A. 
Dūda, St. Petersburgo Altos 
skyriaus pirm. A. Šukys, Lietu
vių Tautinės s-gos St. Peters
burgo skyriaus vardu A. 
Kašubą, Lietuvių klubo vardu 
jo pirm. A. Gudonis ir Lietuvių 
Fondo įgaliotinė J. Gerdvilienė. 
Visi sveikintojai įvertino 
sukaktuvininko bendruomeninį 
darbą, jo toleranciją, linkėdami 
sveikatos ir sėkmės tolimesnėje 
veikloje. Galop St. Juozapa
vičius savo sukurtu feljetoniško 
pobūdžio ilgesniu sveikinimu 
išsiskyrė iš kitų sveikintojų. Jo 
solenizanto apibūdinimas links
mai visus nuteikė. 

Minėjimo metu įteikta sole
nizantui Adolfui adresas su visų 
dalyvių parašais ir jubiliejaus 
atžymėjimui Vytis — medžio 
drožinys. 

DR. ZMUTf 7APAMCKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

A M U LIGOS - CHIRURCI1A 
16* fc»*t Sup«rior. Suite 402 

VjUndos p^R^I *usiUnm« 
T>l. - 337-128$ 

Daryt i gera i r ta i daryt i 
džiaugsmingai — dvigubas lai
mėjimas. 

Šv. Pranciškus Salezietis 

DR. VIJAY BAJAJ, M.D., S.C. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ — VIDAUS LIGOS 
IR ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami Kabinete) 
Priklauso Holy Cross ir Christ ligoninėms 

2434 W. 71 Straat, CMcago 
Tel. 434-5449 (veikia 24 vai.) 

Pirm., antr., ketv., penkt. nuo 12 iki 6 v v 

Ofa. 735-4477; 
Raz. 246-0047; arba 244-6581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ — NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAWFORD MEDICAL BUILOING 

4449 So. Pulaaki Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ — AKIŲ LIGOS 

3900 W. 95 St. 
Tai. 422-0101 

Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVALIŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurginis išsiplėtusių venų 

«• hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaski Road. Tol. 545-2802 

Valandos pagal susitarimą 
Penkt.. antr.. ketv. ir penkt. 

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus 

DR. JOVITA KEREUS 
Dantų Gydytoja 

2659 W 59th St.. Chicago. IL 
Tol. 474-2112 

9525 S. 79th Ave., Hickory Hills. IL. 
Tai. 598-8101 

Vai. pagal susitarimą 

Tai . kaMnato Ir buto: OLympJc 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1443 So. 501h Ava., Cicero 

Kasdien 1 iki 8 vai vak. 
išskyrus trec Sešt 12 iki 4 vai popiet 

DR. PETRAS V. KISIELIUS 
DR. EUGENE McENERY 

DR. JAMES BURDEN 
INKSTŲ. PŪSLĖS IR PROSTATOS 

GYDYMAS BEI CHIRURGIJA 
155 N. f c h l Į a n Ava. , Stirta 324 Ir 
8435 S. Putaakl Rd., CMcago. IL 

Tai . 545-2940 (veikia 24 vai.) 
Valandos pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIŲ IR VAIKŲ LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BUILDING 
3200 W. 81 at Straat 

KaMnato tai . RE 7-1144; 
Rat ld . 385-4811 

Dr. TumaaoMo kabtnatą paramė 
DR. S. LAL 

SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 
2454 W. 71at Straat 

434-2123 
1 Pirm. 2-7. Antr ir 
1 ketv 9-12 Penkt 2-7 

Kab. te l . LU 5-0348; Rez. PR 9-5533 

DR. FRANCIS MAŽEIKA 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4 2 5 5 W. 63rd St. 
Vai pagal susitarimą pirm ir ketv 12-4 

6-9; antr. 12-6, penkt 10-12. 1-6 

Kab. tai. 471-3300; raz . 4 4 2 4 2 9 7 
VIDAS J. NEMICKAS, M.D. 
KARDIOLOGAS — ŠIRDIES LIGOS 

7722 S. Kedz ie Ava., 
Chicago, 111. 60652 

Pirm., antr.. ketv. ir penkt. 
pagal susitarimą 

Cardiac Diagnosis, Ltd. 
Marquette Medical Building 

6132 S. Kedzie 
Chicago, IL 60629 

Tel. 436-7700 
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D. 
S. PRASAD TUMMALA, M.D. 

SURENDER KUMAR, M.D. 
Širdies ir Kraujagyslių Ligos 
Valandos pagal susitarimą 

Namų 584-5527 
DR. ALGIS PAUUUS 

ORTOPEDINĖS LIGOS 
CHIRURGIJA 

6132 S. Kedzie, CMcago, I I I . 
T a i . 925-2670 

1185 Dundaa Ava. , Elgln, III. 60120 
T a i . 742-0255 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L. D. PETREIKIS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9055 S. Roborta Rd. , Hickory HtNa, IL 
1 mylia | vakarus nuo Harlem Ave. 

Tol . 598-4055 
Valandos pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
(Kalba lietuviškai) 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis. Pritaiko akinius ir 

..Contact lenses" 
2518 W. 71 at St. — Tai . 737-5149 
Vai. pagal susitarimą Uždaryta trec 

Dr Tumasonio kabinetą perėmė 
T. RAMA, M.D. 

Specialybė — Chirurgija 
2454 We«t 7 l a t Straat 

Tai . 434-1818 — Raz. 852-0889 
Vai.: p i rm., antr. ketv. ir penkt. 

3 iki 7 v.v. Tik susitarus 

DR. ANTANAS G. RAZMA 
Specialybė — Vidaus ir plaučių ligos 

2836 W. 71at . St., CMcago, M. 
T a i . : 438-0100 

11800 Souttmaat Hlgharay 
Paloa Halghta, M . 80443 

(312) 381-0220 (312) 381-0222 

DR. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATO CHIRURGIJA 
2858 W. 63rd Straat 

Vai.: antr. 1-4 v. p p. ir ketv 2-5 v p.p. 
Sešt pagal susitarimą 

KaMnato ta i . 778-2880 , raz. 448-8841 

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D.. S.C. 
Specialybė — Vidaus ligų gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6165 8 . Arehar Ava. (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
Tai . 585-7755 



Mažos estų tautos 

DRĄSI KOVA 
Ar sovietinių rusų pavergtos 

tautos kovoje už savo nepriklau
somybę yra vienos? Šis klau
simas dažnai iškyla, bet neleng
va duoti atsakymą. Viešoji 
pasaulio opinija beveik visais 
atvejais yra norinčių išsilais
vinti tautų pusėje, jų spauda 
teikia pakenčiamą ir teisingą 
informaciją, bet didžiųjų vals
tybių vyriausybės, nors ir stebi 
įvykius, nėra linkusios paverg
tiesiems konkrečiai padėti; 
laikosi 1976 m. Helsinkio pakto, 
kuriuo jos pasižadėjo nekeisti 
Sovietų Sąjungos pokario sienų. 
Didvalstybės nenori, kad Sovie
tų imperija greitai suskiltų, 
subyrėtų. 

Tačiau ta imperija, nori ar 
nenori didvalstybės, byra pati, 
savaime, ją ardo ekonominiai 
sunkumai, artėjimas prie bado 
ribos, pavergtų tautų judėjimas. 
Nėra duomenų, kad imperija 
pati savo jėgomis galėtų išbris
ti iš skurdo. Sovietams reikia la
bai stambių užsienio investacijų 
tvirta valiuta, naujais įren
gimais bei technika. Šiuo 
reikalu jau kuris laikas jie veda 
derybas su Vakarų šalimis, nori 
gauti bent 100 bilijonų dolerių 
vertės i lgalaikių paskolų. 
Tačiau Vakarai nesiskubina, 
nes nenori mesti savo kapitalus 
„į balą". Palankiau į reikalą 
žiūri Vakarų Vokietija, iš 
kurios Maskva norėtų gauti 
kasmet po 10 bilijonų. O tuo tar
pu pavergtų tautų balsą už
slopina daug galingesnis biznio 
interesas. Taigi pavergtoms tau
toms lieka tik du keliai: pasi
tikėti savo jėgomis ir kitų nelai
mingųjų — pavergtų tautų savi
tarpio pagalba. Vargšas turi pa
dėti vargšui, vergas vergui. 

Mums įdomu pastebėti, kad 
ryžtingiausiai už savo laisvę 
kovoja mažiausioji (45,215 kv 
km, 1.5 mil. gyv.) sovietinė res
publika — Estija. Šiuo požiūriu 
mums įdomus žymaus estų po
eto Jano Kaplinskio (gim. 1941 
m.) rašinys „Jėgos išseks anks
čiau už tiesą", paskelbtas estų 
spaudoje. Jis rašo: „1988 metais 
per kraštus liejosi entuziazmas, 
daug dainavome ir mosavome 
vėliavomis, lyg pergalėjau būtų ' 
pasiekta. O kova iš esmės dar nė 
neprasidėjo. Ar ne protingiau 
būtų statyti pergalės paminklą 
po laimėto mūšio?" Toliau 
aiškina, kad yra dar daug 
sunkumų ir daug priešų „di-
džiavaldžių", kurie mažos tau
tos, galvojančios sava galva, gi
nančios savo interesus, veikloje 
įžiūri nusikaltimą, o mažos 
tautos teisių išplėtime regi 
imperijos sugriuvimą. Yra ir 
tokių, kurie save laiko interna
cionalistais, tačiau, be supapras
tintos rusų kalbos, nemoka ir 
nenori išmokti nė vienos kitos 
ir mano, kad kalbantys kitomis 
kalbomis juos diskriminuoja". 

J. Kaplinskis sustoja prie 
mūsų šio rašinio pradžioje kelto 
klausimo ir rašo: „Sąjungininkų 
mes turime daug mažiau, negu 
tikėjomės. Lietuviai ir latviai 
praėjusį rudenį neišdrįso žengti 
kartu su mumis. Vakaruose 
trauko pečiais ir stebisi išgirdę, 
kad mažos tautos .ekstremistai' 
kaišioja pagalius į reformų 
supermano Gorbačiovo ratus". 

Toliau vėl tekalba J. Kap
linskis: „Nors mes ir vieni, 
tačiau vieni savo tiesa ir tei
singumu. Pagrindinis mūsų tie
sos ir teisingumo punktas — 
mes negalime pripažinti Estijos 
valstybinės santvarkos pakei
timo, ypač Estijos įjungimo į So
vietų S-gos sudėtį, kas buvo 
padaryta 1940 metais. Sovietinė 
vyriausybė yra mūsų, tikroji, 
tačiau ligi šio meto neteisėta, ne 
sava. Mūsų padėtis neatitinka 
estų tautos lūkesčių, nei tarp
tautinės teisės normų. Mes lyg 
per prievartą sutuokti. Mūsų 

partneris pripratęs, kad jam 
visada būtų prisipažįstamą 
meilėje, šiuo metu tikrai gali 
būti piktas ir įskaudintai, kai 
iš mūsų lūpų girdi, kad mes 
norime gyventi savo namuose, 
ir tikime, kad apsieisime ir be 
jo. Kai dėl Sovietų S-gos, tai ji 
Estijai nieko arba beveik nieko 
gero nedavė. Būdami nepriklau
somi, mes būtume pasiekę žy
miai daugiau. Tai gal ime 
įrodyti, lygindamiesi su Skan
dinavija. Taigi ne mums reika
linga Sovietų Sąjunga, o mes jai 
reikalingi. Mūsų galingas part
ner i s , valdovai Maskvoje, 
anksčiau ar vėliau turės pri
pažinti, kad mažos Estijos ir 
didelės Rusijos .piršlybos' buvo 
prievartinės. J a s paskatino 
Rusijos strateginiai interesai, o 
ne Estijos karšta meilė jai. 
Meilės nėra, tačiau (dėmesio!) 
jos nebuvimas dar nereiškia ne
santaikos. Vyras ir žmona gali 
gerai sutarti net tada, kai turi 
skirtingus guolius. Kai indėnų 
paklausė, ko galų gale jie nori, 
jie atsakė, jog nori įstatymo, kad 
jie paliekami ramybėje. To pa
ties norime ir mes". 

* 
Sovietai atsisakę „atversti į 

savo tikybą" afganus, Maskva 
atsisakiusi misijos užvaldyti ki
tus kraštus, taigi ji turinti ir 
krašto viduje atsisakyti nuo pa
vergtų tautų „vertimo į savo 
tikėjimą, nuo noro visas paverg
tas tautas sulydyti į vieną sovie
tinę — rusišką naciją. Šia pro
ga mes galime ir privalome pa
klausti, kas laimėjo karą: mūsų 
didžioji Tėvynė, ar priešingai — 
Vakarų Vokietija, Japoija, Itali
ja ar Suomija, kur šiandien kur 
kas daugiau į priekį pažengusi 
technologija ir daug aukštesnis 
pragyvenimo lygis? Taip pat 
privalome paklausti, kas Rusi
joje sukėlė tokią nepaprastą 
demografinę situaciją: nuo seno 
rusiškos sritys Rusijos centre iš
tuštėjo, nusmuko, darbingi 
žmonės išsilakstė į šalies pa
kraščius, įsiterpė į svetimų 
kraštų aplinką, tarp jų ir į Es
tiją, kuri pagal mūsų teisumo 
sampratą, įstatymiškai yra 
mūsų mažoji Tėvynė. Argi 600 
tūks tanč ių neėstų k i lmės 
žmonių čia atvyko ūkio plėtrai? 
Greičiau, kad estai t ap tų 
mažuma, atimtų iš jų teisę į 
apsisprendimą, žemę, kalbą ir 
kultūrą. Kokie čia jų telkimo ir 
buvimo juridiniai pagrindai?.. 
Mes negalime susitaikyti su 
tuo, kad, prisidengus eko
nominės raidos iškaba, iš mūsų 
atimta žemė, skurdinama ir 
užteršiama gamta. Estų tauta 
nepriklauso prie tų, kurios pa
kęstų ją mušančius. Mes neno
rime būti nei vergais, nei 
Maskvos favoritais", baigia sa
vo rašinį J. Kaplinskis. 

Zurabas Džavachišvilis, kil
nus gruzinas, atvykęs į Lietuvą, 
čia išsimokslinęs ir vedęs lietu
vaitę, tapęs artimu bendradar
biu, iškelia laikraštyje (Nr. 79) 
visą eilę didelių nuoskaudų, 
kurias sovietiniai rusai padarė 
Gruzijoje, mušdami kastuvėliais 
— žudydami miesto centre mote
ris ir vaikus, o Gruzijos Bažny
čios patriarchą, seną žmogų „ba
nanais". Ir iš gruzinų tie patys 
okupantai norį atimti meilę 
savo žemei, paversti ubagais. Ta 
pačia proga jis rašo apie sovie
tų propagandos skelbiamą jų 
respublikų tariamą ,,sava
rankiškumą". Kaip pavyzdį 
nurodo faktą, kad Estijos mi nis-
terių tarybos pirmininko pava
duotojas turėjo būtinai važiuo
ti į Maskvą su prašymu, kad ten 
būtų patvirtintos keturios naujų 
estų tortų receptūros. (Tarp kit
ko, Maskva jų nepatvirtinusi). 
Štai kodėl estai nori būti laisvi 
žmonės, laisvai tvarkytis savo 
žemelėje, vadovaujami jų pačių 
rinktos vyriausybės. « . 

APIE ŠV. KRYŽIAUS LIGONINĘ 
Sv. Kazimiero seserų atsiliepimas 

Sesuo Marilyn Kuzmickus, 
generalinė vyresnioji, susitiko 
su dr. Linu Sidriu 1989 m. 
birželio 30 d. seserų kazimie-
riečių motiniškame name. Buvo 
kalbama apie Lietuvių Romos 
katalikų labdarių (Lithuanian 
Roman Catholic Charities),Šv. 
Kazimiero seserų ir Šv. 
Kryžiaus ligoninės reikalus. 
Taip pat dalyvavo kun. Jurgis 
Šarauskas, adv. Wesley S. 
Walton ir Frank Zapolis. Sesuo 
Marilyn Kuzmickus padarė šį 
pareiškimą. 

Šv. Kryžiaus ligoninės istorija 
yra sudėtinga, o jos įsteigimas 
galėtų būti pavadintas savo
tišku bendru projektu (.Joint 
venture") tarp Lietuvių Romos 
katal ikų labdarių ir Šv. 
Kazimiero seserų. Atitinkami 
nuopelnai turi būti skiriami 
abiems šioms organizacijoms, 
kurių nariai-ės skyrė daug laiko 
ir energijos šiam kilniam 
darbui. 

Neseniai daug buvo rašoma 
apie Lietuvių Romos katalikų 
labdarių rolę Šv. Kryžiaus 
ligoninės steigime. Šiuo kartu 
norėčiau pateikti šiek tiek pa
aiškinimo apie Šv. Kazimiero 
seserų rolę. Sv. Kazimiero 
seserys administravo šią li
goninę nuo pat pradžių, tai 
visuomet buvo aišku. Bet mūsų 
ryšys su Šv. Kryžiaus ligonine 
neprasidėjo tik tą dieną, kai li
goninės statyba buvo pabaigta, 
ar tą dieną, kai pirmieji pacien
tai buvo priimti. Šv. Kazimiero 
seserys dalyvavo ir jos steigimo 
ir planavimo stadijose. Pvz., Lie
tuvių Romos katalikų labdariai 
mūsų paprašė ligoninei vardą 
duoti. Šv. Kazimiero seserys 
apsiėmė ir išmokėjo visas Ii-
goninės skolas. 1926 m., 
ligoninei dar nesant pastatytai, 
seserys paėmė 250,000 dol. 
paskolą. Seserys net atėjo iš mo
tiniškojo namo naujai pastatytą 
ligoninę išvalyti ir paruošti 
naudojimui. Seserys taip pat 
išsiėmė kitas paskolas, statant 
priedus prie pirmykščio pasta
to, ir tada pastate šiaurinį 
pastatą. 

Būtina atsiminti, kad seserys 
apsiėmė šią atsakomybę JAV 
Didžiosios depresijos metu, kai 
ir mažas projektas nešė didelę 
riziką. Tais ankstyvaisiais 
metais, seserys niekuomet ne
gavo algų už savo darbą, tačiau 
tuo pačiu metu (Šv. Kazimiero 
seserų) kongregacija užsimokėjo 
už savo narių išmokslinimą 
naujose sveikatos priežiūros 
tarnystėse. 1955 metų eigoje Šv. 

Kryžiaus ligoninės nuosavybė 
buvo perleista Šv. Kazimiero 
seserims, kurios dabar turi 
aiškią šio turto nuosavybę („ti-
tle"), su visomis teisėmis ir 
pareigomis, kurios iš to 
išplaukia. 

Seserys visa tai darė su 
džiaugsmu ir noriai dėl Vieš
paties, tarną idamos sergantie
siems ir neturtingiesiems. Mes 
niekad nemanėme šių dalykų 
pabrėžti, jei ne faktas, kad 
daugelis klaidingų ir prieš
taringų pareiškimų buvo iš
spausdinti, sukeldami nera
mumą lietuvių visuomenėje. 
Būtų buvę beveik neįmanoma 
daugelį šių kaltinimų atremti 
raštu, nes daugeliu atvejų 
pareiškimai buvo ištraukti iš 
konteksto, neteisingai suprasti 
ar tiesiog klaidingi. Taip pat 
patys klausimai yra sudėtingi. 
Teisinės ir kanoniškos sampra
tos katalikiškų institucijų nuo
savybės ar globos („sponsor-
ship") negali būti lengvai iš
aiškintos keliuose paragrafuose. 
Tačiau aš esu paprašiusi Wesley 
Walton, advokato ir Šv. 
Kryžiaus ligoninės patikėtinio 
(„trustee"), Jums paaiškinti šių 
teisinių faktų išdavas („rami-
fications") šio posėdžio eigoje. 

Dabar norėčiau pakalbėti apie 
Šv. Kryžiaus ligoninės misiją. 
1988 m. lapkričio mėn. „The 
Observer" vedamasis klausia: 
„Lietuviška ligoninė?" ir tada 
neigiamai klausimą atsako. Ir 
šis yra sudėtingas klausimas, 
kurio negalima" suprastintai 
atsakyti. ' _ 

Teisiškai ir techniškai Šv. 
Kryžiaus ligoninė yra apylin-
kinė ligoninė („community hos-
pital"), priešingai universitetų 
mokomosioms ligoninėms. Aš 
nemanau, kad valstijoje yra 
tokia etninių ligoninių kate
gorija, nors kai kurios ligoninės 
aptarnauja didesnį skaičių kai 
kurių etninių grupių žmonių. 

Kaip apylinkinė ligoninė, Šv. 
Kryžiaus ligoninė egzistuoja 
tarnauti apylinkės gyvento
jams, kurie nori pasinaudoti jos 
patarnavimais. 1929 m. spalio 
10 d. Illinois , valstija Šv. 
Kryžiaus ligoninei išdavė korpo
racinę chartą < „corporate char-
ter"). Šios korporacijos tikslas, 
kaip šioje chartoje surašytas, 
yra „sukurti, išlaikyti ir operuo
ti ligoninę, generalinę savo po
būdžiu, teikti ligoninės patar
navimą ir gydymą... ir teikti 
tokią ir kitokią paramą ir 
pagalbą seneliams, ligoniams, 
neturtingiesiems, kokia įeitų į 

ligoninės patarnavimų sferą". 
Chartoje specialiai pažymėta, 
kad ligoninei vadovaus ir ją 
operuos Chicagos Šv. Kazimiero 
seserys. 

Kaip pelno nesiekianti li
goninė, Šv. Kryžiaus ligoninė 
yra teisiškai įpareigota tarnau
ti visiems žmonėms, neatsi
žvelgiant į jų rasę, spalvą, 
tikėjimą ar tautybę. Bet dar 
svarbiau, negu įstatymo uždėtos 
pareigos, yra mūsų misija, kaip 
Šv. Kazimiero seserų, rūpintis 
sergančiaisiais, seneliais ir 
mirštančiais iais kiekvienos 
rasės, tautybės ar tikybos pagal 
Evangelijos dvasią. Mūsų stei
gėja Motina Marija Kaupaitė 
šią misiją sveikatos priežiūros 
teikimo atžvilgiu išreiškė žo
džiais „visus suburti po Kris
taus gydančia ranka". 

Tuo pačiu metu, kai Šv. 
Kazimiero seserys vadovauja 
apyl inkine i l igoninei , jos 
atsiliepė ir toliau atsilieps 
lietuvių sveikatos patarnavimų 
poreikiams. Seniau lietuviai čia 
gyveno didesniais skaičiais ir 
dėl to rado darbus Šv. Kryžiaus 
ligoninėje ir pasirinko būti 
gydomi Šv. Kryžiaus ligoninėje, 
kai j ie susirgo. Kadangi 
apylinkės demografija pasikei
tė ir mūsų likusieji lietuviai 
kaimynai buvo papildyti kitų 
kultūrų žmonėmis, to pasikei
timo padariniai savaime pasi
rodė ir Šv. Kryžiaus ligoninės 
darbininkų ir pacientų statis
tikose. 

Nuo pat pradžių seserys dirbo 
su lietuvių kilmės ir kitų etni
nių kilmių amerikiečiais, kad 
galėtų teikti, gerą sveikatos 
priežiūrą Šv. Kryžiaus ligoninės 
pacientams. Aš nemanau, kad 
šiuo atžvilgiu būtų kilusi abejo
nė iki dabar. Mūsų santykiai su 
visomis grupėmis, kurioms mes 
patarnaujame visuomet buvo 
draugiški ir taikūs. Ir dabar 
norėčiau pareikšti, kad visos 
taisyklės, daromos ligoninei turi 
galioti visiems darbininkams 
lygiai, nežiūrint tautybės. Tas 
pat galioja ir pacientams. 

Seserys nemano, kad, tarnau
damos visiems, jos būtų nu-
skriaudusios ar diskriminavu
sios lietuvius, kaip jos dabar yra 
kaltinamos. Seserys didžiuojasi 
savo lietuviška kilme ir jų pasi
šventimas yra toks pat stiprus, 
kaip visuomet. Bet gali būti, 
kad lietuvių visuomenei tarna
vimo priemonės yra matomos ir 
ver t inamos iš sk i r t ingų 
perspektyvų. 

Kai kurie kaltinimai, nors ne-

Kun. Alfonsas Svarinskas. Sibiro kalinys, Clevelande kalbasi su vietos 
vyskupu Anthony Pilla. Vyskupui gėles įteikia Gaja Bublytė. stebint kun. 
Gediminui Kijauskui. 

N'uotr VI. Bacevičiaus 

teisingi, yra maži ir dėl to ne
būtų verti atsakymo, nebent dėl 
to, kad jie sukėlė tokius nesu
sipratimus. Pvz. pareiškimai. 
kad Šv. Kryžiaus ligoninėje 
nėra Sv. Kazimiero statulų ar 
paveikslų, yra klaidingi. Yra 
faktas, kad prie koplyčios ka
bantis šv. Kazimiero paveikslas 
buvo naudotas Mišių knygelės 
viršeliui 1984 m., kai lietuvių 
visuomenė šventė šv. Kazimie
ro metus. Tą knygelę paruošė 
Sv. Kazimiero seserys. 

Pareiškimas, kad Sv. Kaži 
miero koplyčia yra naikinama 
yra klaidinantis. Tikrovėje, dėl 
naujai statomo priestato, pie
tiniame pastate esanti koplyčia 
bus naudojama kitiems reika
lams. Ji niekuomet nesivadino 
,,Šv. Kazimiero koplyčia". Li
goninėje yra didelė, naujesnė 
koplyčia, virš įėjimo iš 68-tos 
gatvės, kuri yra kasdien naudo
jama, nuo jos pastatymo 1961 
m. 

Kai kurie pareiškimai savyje 
yra teisingi, bet jie nerodo, kad 
seserys yra nusigręžusios nuo 
lietuvių visuomenės. Tiesa, kad 
ses. Teresa Mary Clarkson, Šv. 
Kryžiaus ligoninės prezidentė ir 
vyriausia vykdomoji egzekuty-
vė, nėra lietuvių kilmės. Sesuo 
Marija Teresė yra Šv. Kazimie
ro sesuo. Ji turi pasiruošimą 
ligoninės administravimui ir 
yra kvalifikuota ir kompeten
tinga administratorė. Visą 
gyvenimą ji tarnauja lietuviams 
Šv. Kazimiero vienuolijoje. 
Faktas, kad ses. Marija Teresė 
nėra lietuvių kilmės, nedaro 
jokio skirtumo jos jautrumui lie
tuvių poreikiams, jos pastan
goms puoselėti aukštą priežiū
ros lygį, jos užjautimui tų, ku
rie to reikalingi, bei jos admi
nistraciniams gabumams. 

Pagaliau yra svarbu nurody
ti ligoninės teisingą vaidmenį, 

rūpinantis vargšais ir bejėgiais, 
ar lokaliai ar viso krašto mastu 
ar tarptautiškai. Ligoninės, im
tinai ir Šv. Kryžiaus, iš tiesų 
skiria daug pinigų šiam tikslui. 
Tačiau reikia pastebėti, kad 
ligoninė turi savą paskirtį ir 
nepamaino esamų labdaros 
organizacijų. Jei ji taip darytų, 
ligoninė nebegalėtų skirti savo 
laiko, energijos ir lėšų pagrin
dinei paskirčiai, dėl kurios ji 
buvo įkurta 

Per metų metus Šv. Kazi
miero seserys davė savo meilės 
ir pasiaukojimo Šv. Kryžiaus 
ligoninėje. Jos skyrė savo laiką 
ir jėgas ligoniams, seneliams, 
beturčiams ir mirštantiems. Šv. 
Kryžiaus ligoninė skiria didelę 
dalį savo pajamų teikimui 
neapmokamų ar tik dalinai 
apmokamu patarnavimų. Visi 
kvalifikuoti pacientai naudojasi 
tais patarnavimais, imtinai ir 
mūsų lietuviai pacientai. 
Nedera minėti nei šių paslaugų 
gavėjų pavardžių, nei pinigų 
sumų. kurios buvo paaukotos 
vertiems tikslams. 

Pareiškimų, padarytų apie Šv. 
Kazimiero seseris ir Šv. 
Kryžiaus ligoninę, yra per daug, 
kad jie būtų atsakyti atskirai. 
Ką čia pristačiau tik pailiust
ruoja jų įvairumą. 

Šv. Kazimiero seserys apgai
lestauja neramumus, abejones, 
įžeistus jausmus ir širdies ramy
bės trūkumą, kuriuos šie pa
reiškimai sukėlė visuomenės, 
ir ypač lietuvių visuomenės, 
mintyse ir širdyse. Kaip kongre
gacija, mes tegalime jus užtik
rinti, kad Šv. Kryžiaus ligoninė 
ir toliau t a rnaus ligonių 
poreikiams Evangelijos dvasio
je, savo pagalbą ištiesdama 
visiems, taikos, gerumo ir 
meilės dvasioje — mūsų stei
gėjos Motinos Marijos Kaupai
tės palikimo dvasioje. 

ŽVILGSNIS Į 
SUGRĮŽIMŲ VASARĄ 

KONSTANCIJA VALIUŠKIENE-LELEŠIŪTĖ 

22 
Išvažiavęs iš Švenčionių link Adutiškio pamatysi 

staigiai iškilusias kalvas virš gretimų apylinkių. Užva
žiavęs ar užėjęs į jų viršūnes gėrėsies mėlynuojančio
mis lygumomis, miškais, arimais, lyg neramios jūros 
besisupančiomis bangomis. Adutiškis ant kalvų prie 
Kamajos upelio vingių. Už Adutiškio miestelio ošia 
Antanų giria, susiliejanti su Polocko lygumų giriomis, 
siekiančiomis Dauguvą. Antanų giria yra draustinis. 
Ten nuvažiavęs galėsi pamatyti kaip sakinamos pušys. 
Pušies švelniame kamiene išraižo rėžinį kažką pana
šaus į paukščio plunksną. Tais jrėžimais, raveliais iš 
pušies žaizdos laša sakai į rinktuvą. 

Kipro Petrausko gimtinėj Ceikiniuose, o ypač Ne-
vaišų kaimelyje, stiebiasi kalvos lyg pilies bokštai. Ne-
vaišuose ežerėlis „užlipęs" į kalvą 227 m. žiūri melsva 
akele į dangų, į Dysnos slėnyje žaliuojančius miškus. 
Lepšių kaimeliukas skilo pusiau. Vieni tūno slėnyje, 
o kiti ant kalvos susikraustė. Ir turime kalvinius ir 
kloninius Lepšius. 

Pats seniausias Ignalinos apylinkės miestelis yra 
Palūšė. PalūšieČiai pasisatė bažnyčią 1750 iš tvirtų 
pušinių rąstų. Apkalė juos vertikaliai lentomis. Dvišlai
tis bokštas papuoštas bokšteliais su ornamentuotais 
vietinių kalvių kaltais kryžiais. Aštuonkampė, kuo
ne apvali varpinė. Jos viršutinis tarpsnis siauresnis 
už apatinį ir „sukarpytas" atvira arkada. Grakštus 
žaismingumas ir rimtis šio vieningo komplekso veda 

aukštyn žvilgsnį ir dvasią. Bažnyčioje mediniai dažyti 
altoriai, papuošti kolonomis, voliutomis ir bronziniu 
ornamentu. Vertingi seni paveikslai tapyti ant medinių 
lentų, ant drobės. Joje vargonininkavo Jonas Petraus
kas, Kipro ir Miko tėvas. Tai primena stovinti ąžuolinė 
lyra su vario bareljefu. Palūšė yra jaukus turistinis 
kampelis. 

Užlipęs į netoliese esantį Ledakalnį matysi 
daugelio ežerų, miškų ir kalnelių žavų mezginį. Poilsin-
gas šis paprastutis, o taip praturtinantis gimtojo krašto 
kampelis tyliai, bet įsakmiai moko jį mylėti. 

Kas suskaitys Aukštaitijos ežerus, kurių pripildy
tas taures maitina smėlėtų plotų versmės, upeliukai. 
Augmenija čia nuo ledynų laikų užsilikusi: rusmenė, 
vaisgina, skeltalūpis, sinevadas. Ornitologiniu 
atžvilgiu įdomiausias Kretuonio ežeras. Jo saloje 22 
rūšys vandens ir balų paukščių. Čia jau trys tūks
tančiai metų gyvena žmogus. Istorikus paremia 
Linkmeniu ir Ukojo tarpuežerėje stiprūs senieji įsitvir
tinimai. 

Linkmeniu bažnytkaimis demarkacijos linijos buvo 
pusiau padalytas. Padalyti ūkiai, laukai, giminės. Ne 
tik susitikimui, bet ir ūkio darbams pasėliui, derliaus 
nuėmimui ir 1.1, reikėjo gauti specialius leidimus iš 
lenkų administracijos. Lenkai okupuotoje Lietuvos 
dalyje lenkinimo darbą vykdė skaudžiai, todėl su 
didžiausia pagarba reikia lenktis tautai ir Sąjūdžiui, 
kad nesilaiko „akis už akį" principo, bet skatina 
Lietuvos mažumas kultivuoti savąją kultūrą. 

Upelis iš Starvinaičio ežero užtvenktas. Jis suka 
vandens malūno ratą. Malūno pastatas didelis. Jame 
įsikūręs ar tik ne Medžiotojų klubas, jei teisingai 
prisimenu. Stravinaityje grakščius meldus siūbuoja 
lengvas vėjelis. Pievoje dagiliai jau nužydėję — puiki 
proga jaunimui jais pažaisti, kaip žaidė anuomet prieš 
dešimtį metų: Rūtelė, Gajutė, Laimelė, Gintas, Tadas. 
Arūnas, Alius. Ir Dėdės. 

Paežerėje trobelė. Jos mažučiai langeliai žiūri j 
ežerą. Pro duris išeina Aukštaitijos dzūkelė ir porina 
nutikimus. Apie arklj įbridusį ežeran atsigerti, apie 
gulbiną aštuonių jauniklių tėvą. Jis gynė ne tik savo 
teritoriją, bet ir savo vaikus, nors jiems dar toli gražu 
nebuvo pavojaus. Kai ji pasakojo, matėme ir arklį ir 
gulbiną. Girdėjome gulbino šnypštimą, sparnų plasno
jimą, girdėjosi arklio prunkštimas ir matėsi jo iš ežero 
išsuoliavimas. Ar ji Kipro giminaitė ar tik apdovanota 
talentais? 

Nuostabiai ramus, net vienišas Labanoro miestelis 
apsuptas didžiųjų Labanoro miškų. Jame apie 200 
gyventojų. Labanoriečiai savo lėšomis pasisatė 1820 
m. medinę bažnytėlę, iš trijų vis siaurėjančių tarpsnių 
varpinę. Aptvėrė šventorių akmenine siena ir lengvų 
žaismingų linijų plytų vartais. Prie šventoriaus tarp 
tankiai suaugusių medžių pastatytas memorialinis 600 
m. krikščionybės Lietuvoje kryžius, dekoruotas dažy
tais tautiniais motyvais. Reikia prisiminti ir Labanoro 
dūdą. kuri prieš porą šimtmečių buvo labai populiari 
visoje Lietuvoje, o dabar tik Labanoro, Ignalinos 
apylinkėse ir ansambliuose teišgirsi ją. 

Apie 10 km nuo Labanoro, prie Molėtų kelio, 
akmeninė Stirnių bažnytėlė. Šalia jos baltliemenis 
beržynėlis, apsupęs stalą ir suolus, vilioja susėsti 
užkandžiui ar pokalbiui. Bažnytėlę prie Stirnių ežerėlio 
baigė statyti kun. Daugėla 1938 m. Netrukus jis 
užbaigė ir savo gyvenimą. 1941 m. birželio 23 besi
traukiantys bolševikai jj suėmė ir vietoje sušaudė. Toje 
bažnytėlėje ilgus metus, užėjus bet kuriuo dienos metu, 
girdėdavosi vargonų muzika. Dabar nutilusi ir ji. Prie 
klebonijos namelio šulinys. Ar tik ne šaltinio versme 
į jį liejasi, kad toks gaivinantis skonis. Atsigeriam ir 
kelionei pasiimam. 

(Bus daugiau > 
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AUDROS NUSIAUBTA 
DAINAVA 

Išguldytas pušynas, išrauti medžiai 
JADVYGA DAMUŠIENĖ 

DAYTON ŠV. KRYŽIAUS 
99 PARAPIJA - „75' 

Šv. Kryžiaus lietuvių parapya atšventė deimantinę sukaktį 

CLASSIFIED GUIDE 

Prieš dvi savai tes per 
Dainavos Jaunimo stovyklą 
praūžė labai stipri audra, pada
rydama daug nuostolio gražiajai 
Dainavos gamtai. Jau važiuo
jant į Dainavą, 3-4 mylių 
nuotolyje nuo Dainavos visu 
pakeliu gulėjo daugybė išrautų, 
nulaužtų ir net suskaldytų j 
mažus šipulius medžių. 

Įvažiavus į Dainavos žemę pro 
vartus, iš karto krinta į akis 
neįprastas vaizdas — aplaužytos 
pirmojo pušynėlio pušys, nu
laužti pakelės medžiai ir antro
jo, seniausio ir gražiausio, 
pušyno pušys sulenktos pusiau, 
nulaužtos ar išverstos su šak
nimis ir „pasikorusios" ant kitų 
pušelių šakų. 

Rambyno kalnas ir nebe tas. 
Dainavos lankytojai, ypač meti
nės šventės metu suvažiavusie
ji, mėgdavo savo kėdėse ilsėtis 
Rambyno kalno pašlaitėje, kuri 
teikdavo ir pavėsį ir pridengda
vo nuo vėjo. Dabar to pasiges, 
nes visos pašlaitės medžiai 
žiauriai išlaužyti, išversti iš 
šaknų. Gulės jie ten ir džius 
saulėje ir tarnaus tik stovyk
linių grupių laužams. Žinoma, 
užaugs medžių ir vėl, bet jau tik 
dabartinės kartos būsimiems se
nuoliams. 

Kryžių kalnas 

Ir tas kalnelis nebuvo audros 
aplenktas — du kryžiai buvo 
tiesiog ištraukti iš savo padų ir 
nusviesti toliau ant žolės. Nuo
stabu, kad tik vieno kryžiaus or
namento. jnąžjL dalelė buvo nu-
laužta^Tuo pačiu keliu einant 
audra už stovyklos pastatų 
nunešė kaimyno kluoną, tvar
tus ir užmušė net 36 galvijus, o 
Dainavos pastatai, jų stogų 
danga ir kiti keturi kryžiai stovi 
kaip stovėję. Nukentėjo Paliokų 
ir Mokytojų kryžiai. Jie pereitą 
savaitę jau pradėti taisyti — 
įtrinami specialiais medžio 
dažais — pigmentais. Taip pat 
trijų pasiaukojusių vyrų dėka 
(B. Neverauskas, V. Lėlys ir A. 
Darnusis) buvo sutvarkytas 
Kryžių Kalno kelelio pamatinis 
sluoksnis, nuimta žolė, išlyginta 
žemė ir užberta specialiais 
chemikalais. Šiomis dienomis 
bus dedamas asfaltas. Tam dar
bui reikia pinigų. Jų ypač 
nepagailėjo kun. V. Dabušis, 
kuris jau ir antros tūkstantinės 
pusę atsiuntė to kalno pagra
žinimui. Takelis realizuojasi, 
bet dar skola nepadengta, 
laukiama visų, kad ir nedidelės 
aukos. 

Dainavos metinė šventė ir 
rėmėjų suvažiavimas 

Metinė šventė bus liepos 23 d. 
Dainavoje, 15100 Austin Rd. 

Manchester, MI48158. Prasidės 
11 vai. mišiomis, kurias atna
šaus kunigas Ričardas Repšys. 

Prieš daugelį metų Dainavos 
šventės metu būdavo svečiai 
linksminami specialia progra
ma, atliekama mergaičių sto
vyklautojų ar jaunučių at-kų. 
Patirtis pakreipė tos dienos 
turinį tik į pabuvojimą gamto
je, senų draugų susitikimą, 
pasimaudymą ir skoningu mais
tu pasivaišinimą. Jo bus ir 
šiemet — gero ir sveikatingo ir 
bus ga l ima nusipirkt i ir 
sveikatingos lietuviškos duonos 
iš Chicagos. 

Rėmėjų-šimtininkų suvažia
vimas įvyks 2 valandą po pietų 
Dr. A. Damušio vardo namuose 
(dabar jau negali vadinti baltais 
rūmais, nes namų spalva jau ne 
balta, perdažyta smėlio spalva). 
Suvažiavime Dainavos direkto
rių tarybos nariai, einantys 
specialias pareigas, supažindins 
dalyvius su nuveiktais darbais, 
dar laukiamais darbais ir finan
sine Dainavos būkle. 

Dainavos pievose, atvažiavę 
būsimieji stovyklautojai — 
dabartiniai pradžios mokyklų 
p i rmokai , bus stovyklinės 
grupės vadovų įjungti į užsi
ėmimus — žaidimai, sportas, 
komiwkod lenktynės ir konkur
sai. 

Po svetainės stogu 
. . laimėjimai 

* . < 

Viena iš geresnių Dainavos 
šventės pramogų yra smulkūs 
laimėjimai. Nuo „amžių" jais rū
pinasi inž. V. Veselka su žmona 
Birute ir Jurgis Idzelis su Elvy
ra ir talkininkais. Reikia laimė
jimams laimikių — dovanų. Jie 
laukia jų iš Chicagos, iš Cleve-
lando ir iš Detroito per specia
lius asmenis tuose miestuose. 
Būkite dosnūs ir duokite, kad ir 
mažą daiktelį, bet gražų, ver
tingą ir nebrangų. Duodami 
turėkite mintyje ir vaikus, nes 
jie yra iš labiausiai entuzias
tingų dalyvių. 

Kas tik gali, \ gražią 
Dainavos gamtą 

Pagerinimai Dainavos pasta
tų ir aplinkos vyksta be pertrau
kos jau nuo paskutinio sniego 
sutirpimo. Vieni dirba aukos 
darbą, kiti apmokami, bet dar
bo visiems begalės. Ir Dainavos 
gamta svečiams ir stovyklauto
jams pastatai stengiamasi gra
žinti, remontuoti ir laikas nuo 
laiko ir sugriuvusi inventorių 
pakeisti nauju. O jei dar gamtos 
sąlygos padaro nuostolių, iždą 
visai sužlugdo. Todėl visuo
menė, ypač jaunesnė karta už 
mus (atvykusius į šį kraštą prieš 

Pagal turimas žinias, pirmie
ji lietuviai atvyko Daytonan 
apie 1886 m., jų skaičius vis di
dėjo. 1902 m. jie įsteigė Sv. 
Petro draugiją, kad organizuo
tai galėtų daugiau veikti. Nors 
Šv. Petro draugija buvo 
pašalpinė, nutarė, kad reikia 
lietuviškos parapijos, kad galėtų 
garbinti Dievą gimtąja kalba, 
palaikyti lietuviškas religines ir 
tautines tradicijas, papročius. 

Nutarė rinkti aukas. Valan
diniai uždarbiai tuo laiku buvo 
15 c. ir mažiau. 1909 m. pajėgė 
nupirkti daugiau kaip akrą 
žemės už 1500 dol. būsimos 
bažnyčios statybai. Dabar ta 
nupirktoji žemė yra miesto ri
bose. Cincinnati vyskupas davė 
leidimą bažnyčios statybai, visų 
lietuvių nuotaika pasitaisė, visi 
dirbo, ruošė parengimus, pikni
kus ir kartu statė bažnyčią. 
1914 m. bažnyčia pastatyta, 
vėliau vyskupo konsekruota. 

Šv. Petro draugija su pirmųjų 
ateivių pagalba įvykdė tai, kas, 
žmogiškai ka lbant , buvo 
neįtikėtina. Jei ne Šv. Petro 
draugija ir lietuvių ryžtin
gumas, šiandien nebūtų buvę 
Šv. Kryžiaus parapijos. Pasitvir
tina lietuvių dainiaus žodžiai: 
idėjos, jei didžios, nemiršta kaip 
žmonės. 75 metų sukaktis 
patvirt ina šių žodžių tei
singumą. 

Birželio 11 dieną Šv. Kryžiaus 
parapija labai iškilmingai ir 
įspūdingai paminėjo deimantinį 
jubiliejų. Kasdien lijo prieš tai 
ir po to, bet tas sekmadienis 
buvo nuostabiai gražus. 
Parapiečiai kruopščiai ruošėsi 
šiai istorinei sukakčiai 
paminėti, komitetas pasiskirstė 
darbais ir pavyzdingai juos 
atliko. 

Šventė pradėta iškilmingomis 
padėkos Dievui Mišiomis;daly-
vaujant vysk. Pauliui Baltakiui, 
OFM, Cincinnati vysk. augz. 
James Garland, kunigams, 
seselėms, diakonui Buch, 
ministrantams, svečiams net iš 
Lietuvos, parapiečiams. Mišių 
metų galingai giedojo Cle-
velando oktetas. Bažnyčia vos 
talpino dalyvius, reikėjo net 
papildomų kėdžių. 
Prieš Mišias bažnyčion įžyo 

giavo ilga procesija visi aukš- i 
čiau minėtieji, jų tarpe ir jau i 
jaunimas - Vėjeliai tautiniais -
drabužiais. Buvo įnešti ir me- j 
niški plakatai „Dėkojame Die
vui už palaimą" lietuvių ir ang- • 

Šv. Kryžiaus bažnyčios vidus Dayton, Ohio, švenčiant 75-rių metų sukaktį. 
• t 

40 metų) kurių vaikai naudojasi 
šiuo mažu, bet vaikams labai 
mielu lietuvišku kampeliu, 
atvykite į Dainavos gamtą, 
pakalbinkinte draugus ir savo 
gausiu atsilankymu ir nors ne
didele auka prisidėkite prie Dai
navos išsilaikymo. Stovyklos 
darbuotojai jus nuoširdžiai ra
gina ir laukia. # 

Visi, kas tik gali, liepos 23 d. 
vykite į Dainavos metinį išva
žiavimą į gamtą. 

lų kalbomis. 
Koncelebracinėse Mišiose 

skaitymus atliko lietuvių ir 
anglų kalbomis Rimantas 
Liaugminas ir Stefanija Raš
tikienė. Tikinčiųjų maldose 
buvo dėkojama Dievui už 
palaimą, melstasi už parapijos 
kūrėjus, parapijos kunigus, 
jaunimą, parapiečius ir visus 
iškeliavusius negr įž tamai . 
Aukojimo dovanų atnešime 
dalyvavo jauniausi ir vyriausi. 
Dovanos rišosi su parapijos is
torija ir Lietuva. 

Mišių metu kalbėjo abu 
vyskupai, pasidžiaugė parapijos 
deimantine sukaktimi, apie reli
gines ir tautines, kultūrines 
vertybes, kurios išlr \ė parapiją 
lietuvišką, gyvą ir veiklią ir 
daug gražių minčių išreikšta 
parapiečių vardu. 

Oktetas pagiedojo septynias 
giesmes lietuviškai ir lotyniš
kai. Šventinė nuotaika vyravo 
nuo pradžios iki pabaigos. Tai 
buvo istorinė diena Šv. Kry
žiaus parapijai. Bažnyčios 
altoriai skendo gražiausiose* 
gėlėse. 

Tuoj po pamaldų persikėlėme 
į lietuvių klubą, kur laukė 
paruošti pietūs (Elaine ir Kitty 
šeimininkės). Dalyvavo apie 
250. Salė irgi buvo papuošta 
gėlėmis. Pietuose prie kiekvie
nos lėkštės svečiai rado du suve
nyrus: menišką programą ir me
talinę knygjuostę. 

Vyskupai ir svečiai atvykę 
salėn buvo iškilmingai sutikti ir 
padabinti gėlėmis. Pietų 
šeimininkės ta ip sumaniai 
suplanavo, kad 250 svečių per 

20 min. sugrįžo prie stalų ir gar
džiavosi pietumis. 

Kadangi vietos vyskupas 
turėjo išvykt i į k i t as 
sukaktuves, tai oktetas pa
giedojo „Lietuva brangi", o 
jaunučiai ir vyresnieji šokėjai 
pašoko keletą tautiškų šokių. 
Visi stebėjo su pasigėrėjimu. 

Abiems vyskupams buvo 
įteiktos dovanos: didelis 
lietuviškas koplytstulpis ir me
džio skulptūra — kenčiantis 
Kristus. Abi dovanos padarytos 
parapiečių (Kviečio ir Mika
lausko). Vysk. Garland buvo la
bai maloniai nuteiktas, iš
vykdamas pareiškė, kad ir jis 
esąs parapijos dalis. Oktetas ir 
visi svečiai pagiedojo „Ilgiausių 
metų". 

Po to buvo okteto programa, 
vadovaujant Raimundui 
Kavalauskui. Dainavo iš širdies 
ir pasigėrėtinai. Okteto progra
ma nebūtų buvusi pilna be sol. I 
Irenos Grigaliūnaitės. Ji atliko 
kelis solinius ir kartu su oktetu 
dalykus; publika priėmė labai 
ši l tai . Nenuostabu, jei 
daytoniškiai ją vadina lakš
t ingala . Abiems kalbomis 
pranešinėjo simpatiška, tau
tiniais rūbais Nida Gelažytė. 
„Vėjeliai" dar pašoko keletą 
tautinių šokių. Kaip ir visada, 
jie mielai laukiami. Šventės pro
gramai sumaniai vadovavo Eli-
nor Sluzas. 

Kadangi oktetas Daytone 
lankėsi jau 8-9 kartus, tai buvo 
pasiūlyta pavadinti Cleveland-
Dayton oktetu, ypač, kai jie kon
certuoja Daytone. Rugsėjo 

(Nukelta į 5 psl.) 

d 0 , NERINGA! 

s-<?— 
Jaunuoliams 
Studentams 
Dirbantiems 

ATSIPŪSTI! 

Rugpj. 13-20, 1989 
NERINGOJ 
Vermont'e 

Vaikystę išaugusius jaunuolius kviečiame sugrįžti NERIN-
GON atsinaujinti krikščioniškai ir tautiškai! Atėjo laikas, ypač 
dabar TAUTOS ATGIMIMO metu, iš naujo pažvelgti savo 
gelmėn nebe vaiko žvilgsniu! 

Stovyklos savaitė jaunuoliams 17-25 metų. 
Kreiptis: NERINGA, Box 134C, RFD 4 , 
W. Brarneboro, VT 05301 . 1-802-254-9819. 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361*5950 636-6169 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią Įstaigą, prašome 
paminėti. Kad esate arba norite būti 
Rimo Stankaus klientais. Nuosa
vybės Įkainavimas nemokamai. 

REAL ESTATE 

13 MLS KOMPIUTERIŲ 
pagalba galite PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMĄ mieste \r priemiesčiuose Sąži-̂  
ninga: patarnaus 

J . BACEVIČIUS 
BELl-BACE REALTORS 

INCOUE TAX - INSURANCE 
6529 S KEDZIE 

77S-2233 

Š I M A I T I S REALTY 
Viktoras Šimaitis, Reg. Brokeris 
Nuosavybių pardavimas. Income Tax. 

5953 S. Kedzl« Ave. 
Chlcago, IL 60629 

Tel. 436-7878 

M.L.S. — BALYS BUDRAITIS 
Nemokamai Įkainuoja 

jūsų namus. 
Su eile metų patyrimu greit ir sąži
ningai patarnausiu pirkime bei par
davime. Kreiptis tel. 767-0600 ar
ba 778-3971. 

Adresas 6600 S. Pulaski Rd. 
Ona stop Raal Estate 

HELP VVANTED 

MACHINIST 
For job shop. 1st shift, will con-
sider trainee. Full time position. 
Benefits + overtime. 

Mušt speak fluent English. 
778-0230 

MISCELLANEOUS ; 

A V I L I M A S ; 
M O V I N G 

Tel. 376-1882 ar 376-5996 

10%—20%—30% pigiau mokėsit už 
automobilio ir ugnies draudimą pas 
mus. 

FRANK ZAPOLIS 
3208V2 Wast 95th Street 

T«l . — GA 4-8654 

ATDARA APŽIŪRĖJIMUI 
Sekmadienį liepos 9 nuo 1 • 4 v. p.p. 

No. 498 — „Octagon" namas; 6 kamb.; 
1Vi prausyklos pirmame a.; 4 kamb.. 2 
mieg. antram a. Šildomas rūsys; 2 auto 
mūrinis garažas. Šoninis įvažiavimas; 
didelis sklypas, nauja šildymo sistema, sto
gas ir elektra; aluminio apdaila Puikiai 
išlaikytas, švarus; daug priedų. Skam
binkite dabar, tel. 436-8600. 

No. 505 — 59 th A Hamlln 6 butų puikus 
namas, „custom-buitt". Du butai su 3 mieg. 
savininkui; 2 butai su 2 mieg. ir 2 butai su 
1 mieg. Didžiulis kiemas; 2'/z auto. 
garažas. Beveik nereikia priežiūros, puikiai 
išlaikytas. 25 metų amžiaus. Skambinkite 
dabar. 

AR NORITE PARDUOTI? 

Savo namą galite parduoti, tik paskam
binkite telefonu. Mūsų pardavėjai 
sėkmingai jums patarnaus. Mes jums 
galime padėti, nes daugiau stengiamės. 
Namo įvertinimui skambinkite skubiai — 
dabar 

O'BRIEN FAMILY REALTY 
Tel. — 434-7100 & 436 -8600 

FOR RENT 

Išnuomojamas 1 modernus butas 
Marquette Parko apylinkėje; I a., 41/2 
kamb. (2 mieg.). Su šiluma ir oro 
vėsinimu. 

Skambinti 598-6193 

4231 S. Washtenaw A v e . — 2 
bdrm., living room & kitehen, 1 
bath. Adults — 1 child ok nr no 
pets. Call Lupę 

733-7847 or 829-0874 

E L E K T R O S 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimą. Dirbu ir 
jžmiesty. Dirbu greitai, garantuotai ir 
sąžiningai 

655-2020 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

DOMITĖS LITUANISTIKA? 
Važiuokite į XV Lituanistikos seminarą. 

Dviejų savaičių intensyvūs lietuvių kalbos, 
literatūros ir istorijos kursai suaugusiems. 

Rugpjūčio 6- 20 dienomis 
La Salle Manor rekolekcijų namuose 

Plano, Illinois (netoli Chicagos) 

Rašykite: Lituanistikos seminaras 
5620 S. Claramont 
Chicago, IL 60636 

sekmadieni, liepos 23 d. 
Nek. Pr. Marijos seserų 

vienuolyno sodyboje 
PUTNAM, Connectlcut 

METINIS PIKNIKAS 
— Lietuvių susiartinimo šventė 
11:00 Šv. Mišios, pamokslas 
12:00 PiotOs, pramogos 
3:00 Neringos stovyklautojų programa 
4:00 Procasija ir Palaiminimas 

Mišias laikys Vyskupas Paulius Baltakis 
Pamokslą sakys Kun. Alfonsas Svarinskas 

Atvykite pabendrauti, pasidžiaugti 
Pasikvieskite ir savo draugus 



MOSU KOLONIJOSE DRAUGAS, antradienis, 1989 m. liepos mėn. 11 d. 

Buriuotojų sutikimas New Yorko uoste. Kalba PLB vicepirm. dr. V. Dambrava. Prezidiume sėdi 
kapitonai, jūreiviai, kun. A. Svarinskas ir kt. 

Nuotr. Vyt. Maželio 

LIETUVOS 
BURIUOTOJAI 
AMERIKOJE 

JULIUS VEBLAITIS 
Nežiūrint kai kurių kliuvinių 

bei Neptūno rūstybių, trys lie
tuvių jachtos „Audra", „Dailė" 
ir „Lietuva" birželio 19,20 ir 21 
dienomis jau atvyko pas mus. 
Paskutinioji buvo „Dailė", 
įplaukusi į Atlantic Highlands, 
New Jersey, penktąją 
prieplauką. 

Sakoma, kad tauta be savo 
dukrų ir sūnų drąsių žygių ir 
aukų metų tėkmėje ištirpsta ir 
lieka beveidė didžiųjų tautų 
masėje. Bet žiūrėk, laikas nuo 
laiko atsiranda koks atkaklus 
drąsuolis ar drąsuolė ir be 
baimės leidžiasi į nuotykius 
kokiam nors tikslui pasiekti, 
rizikuodami net savo gyvybėm. 

Ir taip vieną dieną dvidešimt 
du lietuviai Klaipėdos uoste 
pakėlė bures tolimai kelionei į 
Naująjį Pasaulį. Tai įvyko 
gegužės 13 dieną 1 valandą. 
Dešimties tūkstančių tautiečių 
minia iš įvairių Lietuvos mies
tų ir miestelių sugužėjo į Klai
pėdą su geriausios sėkmės lin
kėjimais savo širdyse ir rankų 
pamojavimais išlydėti savo 
brolių už jūrų marių, už 
vandenėlių... 

Kas gi yra tie drąsuoliai jūrei
viai? Visų mūsų nustebimui pa
tyrėme, kad iš 22 atkeliavusių 
tiktai vienas yra jūrininkas-pro-
fesionalas. Visi kiti inžinieriai, 
architektai, dailininkai, meno
tyrininkai, gydytojai, vienas do
centas , k i tas žurnal is tas , 
mechanikas ir 1.1. Kaip 
matome, pragyvena jie ne iš 

DAYTON PARAPIJA 
(Atkelta iš 4 psl.) 
mėnesį yra pakviestas kon
certuoti visoj eilėj miestų Lie
tuvoje. Linkime oktetui sėkmės! 

Parapijos sodyboje plevėsavo 
Amerikos ir Lietuvos vėliavos. 
Esame dėkingi deimantinio ju
biliejaus rengėjams, daug įdėta 
darbo valandų, pastangų, kad 
šis minėjimas liktų atmintinas 
ilgam laikui. Atvirai kalbant, 
jis buvo vienas iš geriausiai 
suorganizuotų minėjimų. Tai 
patvirtino ir svečiai. Esame taip 
pat dėkingi gausiems mūsų 
dalyviams: vyskupams, oktetui, 
Vėjeliams, svečiams ir parapie-
čiams už dalyvavimą mūsų 
parapijos istorinėje šventėje. 

Vyskupai ir svečiai mums lin
kėjo sulaukti kitos sukakties. 
Linkėjimai malonūs širdžiai. Jei 
Dievo palaima lydėjo parapiją 
per 75 metus, gana sunkiais ir 
pilnais rūpesčio laikais, drįs
tame viltis, kad Dievo Apvaiz
da ir toliau laimins Šv. Kry
žiaus parapijos pastangas, 
žingsnius ir veiklą! 

Daytoniskis 

jūrininkystės, tačiau visi yra 
aistringai pamilę jurą. Svar-
biausiajie trokšta kuo daugiau 
išgarsinti atbundančią savo 
tėvynę Lietuvą. Šiuo atveju tai 
prilygo beveik lenktyniavimui 
su amžinybe. Jų simpatingas 
vadovas ir kapitonas Ignas 
Miniotas, paklaustas, kodėl jie 
ryžosi tokiam neeiliniam žygiui, 
išistarė: ...„todėl, kad mus 
domina vandenynų didybė, ir 
todėl, kad pasaulis daugiau iš
girstų apie atgimstančią 
Lietuvą". 

Iki 1965 metų sovietų valdžia 
lietuviams kaip tautai neleis
davo dalyvauti jokiose 
tarptautinėse jachtų varžybose. 
Tik vėliau, varžtus atleidus, jie 
pradėjo dalyvauti su kitomis 
valstybėmis. Lenktyniaudavo 
daugiausia Baltijos jūroje su 
lenkais, vokiečiais, švedais, 
danais ir daugeliu kitų kraštų. 
Pavyzdžiui, 1987 metais „Aud
ra" laimėjo pirmą vietą tarp 63 
buriuotojų. Pernai jie jau run
gėsi su 96 jachtom net iš 16 
kraštų ir laimėjo antrą vietą! Ir 
ten jie lenktyniavo ne kaip so
vietai, bet kaip lietuviai ir už 
Lietuvą! 

Nors du trečdalius kelionės 
juos lydėjo sėkmė, tačiau paty
rė ir netikėtumų. Kartais vėjas 
būdavo tiek audringas ir įtūžęs, 
kad bangos pakildavo iki 8-9 
metrų. „Audros" stiebui 
sutrikus, teko pasukti į Azorų 
salas remontui. Ir išplaukus iš 
to salyno „Audra" buvo gerokai 
atsilikusi, tačiau po savaitės 
atstumas sumažėjo net iki 180 
jūrmylių. Kiekvieną dieną ji 
švintant iškeldavo Lietuvos tri
spalvę bet kokiam orui esant. 
Po to radijo ryšiais susisiekdavo 
su Lietuva, kur gaudavo 
meteorologines prognozes, ir, be 
to, būdavo galimybė persimes
ti keliais sakiniais su savo 
namiškiais. Su Amerika radijo 
ryšį palaikė su Saulium Janusu 
New Yorke. Pasiskirstydavo 
grupėmis ir budėdavo denyje 
prie vairo po keturias valandas. 
Maistą gaminosi jie patys dau
giausia iš konservų. Gėlo van
dens kiekviena jachta turėjo po 
tūkstantį litrų. Turėjo, sako, ir 
lietuviško skonio rūkytų gėry
bių, o viduriam ar nuotaikai 
pašlijus tekdavo kreiptis pas 
jachtos gydytoją, kad prirašytų 
trejų devynerių pasigydymui... 
Šiaip ar taip ilgoje ir gana mo
notoniškoje penkių savaičių 
kelionėje ne vieną iš jų kankino 
slegiančios mintys ir namų 
nostalgija. Bet tai būdavę tik 
laikini atvejai. Kadangi jų 
įgulas sudarė įvairių 
pašaukimų bei profesijų 
žmonės, tai įdomių pašnekesių 
niekuomet nestigo. 

Ar buvo Lietuvoje ir nepalan

kiai žiūrinčių į šią kelionę? O 
kaipgi! Ypatingai jai pagalius 
kaišiojo Jedinstvo rusų 
kolonistų šovinistinė organiza
cija. Kai kur buvę net išklijuo
ti plakatai skelbiantys, kad 
geras lietuvis yra negyvas 
lietuvis. Argi galime įsivaizduo
ti didesnį įžūlumą ir neapykan
tą?! Klaipėdos uosto virši
ninkas, rusas, bandė juos atkal
bėti nuo šio žygio, tačiau cai pa
daryti jam nepavyko. Tuomet 
jiem buvo pasiūlyta po vieną 
rusų „specialistą", kurie drau
ge buriuotų kiekvienoj jachtoj. 
Nuo tos paslaugos buvo atsi
sakyta ir lietuviai patys vieni be 
„specialistų" laimingai pasiekė 
Amerikos krantus. 

Pradžioje buvo skelbta, kad 
„Audra", „Dailė" ir „Lietuva" 
plauks ir apsistos Glen Cove, 
Long Island, jachtų klubo prie
plaukoje. Tačiau per paskutines 
dvi dienas paaiškėjo, kad jūrei
viai pirmiausia sustos New 
Jersey, Atlantic Highlands prie
plaukoj. Paskubomis buvo su
daryta ad hoc sutikimo ir pa-
gerbtuvių komitetas iš Lietuvių 
Bendruomenės, Lietuvos Vyčių 
ir Jaunimo sąjungos atstovų. 

Birželio 22 Lietuvos jachti-
ninkai, vadovaujant Pranui 
Gvildžiui, autobusu buvo nu
vežti į Trenton, New Jersey sos
tinę. Čia jiems buvo aprodyti 
valdžios rūmi ir įstaigos. Po to 
legislatūros patalpose jūri
ninkai buvo pristatyti įstatymų 
leidėjams, kur jų apsilankymo 
proga buvo priimta ir perskai
tyta speciali proklamacija. 
Kiekvienam buvo įteikta po 
kopiją. Taipgi jie gavo po tūks-
tanties puslapių knygą 
Legislative Manual — State of 
New Jersey, po valstijos 
žemėlapį ir po ženkliuką atlapui 
„N.J. and You". Jūreivių vardu 
trumpą padėkos žodį angliškai 
pasakė kapitonas Ignas Minio
tas. Proklamaciją Algirdo Patri
ko pastangomis išrūpino Joan 
H. Smith, assemblywoman. Čia 
mūsų politikai noriai fotografa
vosi su Lietuvos svečiais. Du jų 
palydovai Loreta Stukienė ir 
Julius Veblaitis buvo pasiruošę 
vertėjai... 

Beje, per visas dienas atvyku
siais nuoširdžiai rūpinosi ir 
visokeriopai jiems pagelbą teikė 
Vida Lanytė Anton. Tačiau 
vienas iš didžiausių globėjų, 
parėmęs šį buriuotojų žygį net 
15,000 dolerių suma, yra New 
Jersey gyventojas architektas ir 
statybų rangovas Vytautas 
Paulius. Ketvirtadienį, birželio 
22 d., specialus komitetas, vado
vaujant Rasai Juškienei ir prof. 
Jokūbui Stukui , Kearny 
lietuvių klubo salėje surengė 
mūsų drąsiesiems jūreiviams 
pagerbtuves ir priėmimą. Čia 
kiekvienas buriuotojas buvo 
apdovanotas pinigine dovana ir 
jaukiai pabendravo su New 
Jersey lietuviais. 

Jūreivių atvykimo proga As-
bury Park Press laikraštis iš 
spausdino gražų straipsnį su di
dele spalvota buriuotojų ir juos 
sveikinančia Vidos Lanytės An 
ton nuotrauka. 

Los Angeles, CA 

ATVYKSTA SĄJŪDŽIO 
PIRMININKAS PROF. 

VYTAUTAS LANDSBERGIS 

Liepos 15 d. šeštadienį, iš Wa-
shingtono į Los Angeles atvyks
ta Persitvarkymo sąjūdžio 
Lietuvoje pirmininkas prof. 
Vytautas Landsbergis. Į Los 
Angeles aerodromą atskrenda 
United Air Lines linijos lėktuvu 
10:05 vai. prieš pitus, skrydis 
95. Būtų gražu, kad didesnis 
būrys atvyktų į aerodromą jo 
pasitikti. 

Sekmadienį, liepos 16 d., tuoj 
po sumos Šv. Kazimiero parapi
jos salėje prof. Landsbergis 
padarys visuomenei pranešimą 
apie dabar t in ius įvykius 
Lietuvoje, jų reikšmę ir 
perspektyvas lietuvių tautai 

atgauti nepriklausomybę. Po 
pranešimo jis atsakinės į klau
simus. 

Pasibaigus pranešimui para
pijos salėje, Sąjūdžio pir
mininkui pagerbti ruošiami 
pietūs dr. Zigmo Brinkio 
namuose, 2612 Aberdeen 
Avenue, tel. 663-4998. Esant 
ribotam vietų skaičiui, norin
tieji dalyvauti ne vėliau kaip 
liepos 13 (ketvirtadieni), 12 vai. 
užsisako vietą šiais telefonais: 
Baipšiai 714-540-0942, Ko-
jeliai 395-8355, Matulaičiai 
666-1820 arba Nelsai 
714-526-3648. 

Prof. Landsbergis į Los 
Angeles atvyksta su žmona 
Gražina. Atvykimą organizuoja 
LB Vakarų apygardos valdyba, 
talkinant Los Angeles ir Santa 
Monicos apylinkėms, o at
vykusius globos Angelė ir 

Romas Nelsai. Kaip buvo numa
tyta , nežiūrint prof. V. Lands
bergio atvykimo, LB Santa 
Monicos apylinkės organizuo
jama popietė liepos 15 d., 
šeštadienį, 2 vai. po pietų įvyks. 
Vieta — Santa Monicos naujasis 
prekybos centras (Shopping 
mali), Broadvvay ir 4th St. 
gatvių kampe, III aukšte esan
čiame Community Room. 

Pranešimus iš savo apsilan
kymo Lietuvoje padarys dr. 
Zigmas Brinkis ir apylinkės pir
mininkas Juozas Kojelis. Prane
šimai lies visuomenines — tauti
nes temas, įvairių organizacijų 
Lietuvoje pasireiškimų formas, 
spaudą, galimas perspektyvas. 
Veiks parodėlė, o po pranešimų 
ir diskusijų — kavutė. 

J . Kj. 

A.tA. 
JUZEFĄ PRENSKAS 

Gyveno Chicagoje, Brighton Parko apylinkėje. 
Mirė 1989 m. liepos 9 d., 9:29 vai. ryto, sulaukus 76 m. 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Amerikoje išgyveno 40 m. 
Pasiliko dideliame nuliūdime sūnus Romualdas, žmona 

Suzanne; dvi anūkės: Wendy ir Amy, giminės Lietuvoje ir 
draugai bei pažįstami. 

Priklausė Lietuvos Dukterų draugijai, Jaunimo Centro 
Moterų klubui, Brighton Parko Lietuvių Namų Savininkų 
organizacijai ir Chicagos Lietuvių Pensininkų sąjungai. 

Kūnas pašarvotas pirmadienį, liepos 10 d. nuo 5 iki 9 v.v. 
ir antradienį, liepos 11 d. nuo 2 iki 9 v.v. Gaidas-Daimid 
koplyčioje, 4330 So. California Ave. 

Laidotuvės įvyks trečiadienį, liepos 12 d. Iš koplyčios 9 
vai. ryto bus atlydėta į Nekalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę sūnus su šeima. 
Laidotuvių direkt. Gaidas ir Daimid. Tel. 523-0440. 

v 
P A D Ė K A 

A.tA. 
MOTIEJUS ŠIMANSKIS 

mirė po sunkios ligos 1989 m. birželio mėn. 24 d. Palaidotas 
Tautinėse lietuvių kapinėse. 

Nuoširdžiai dėkojame visiems dalyvavusiems šermenyse, 
pamaldose, laidotuvėse. Už pareikštą užuojautą, už aukas. 

Nuoširdžiai dėkojame kunigui B. A. Rutkauskui už mal
das koplyčioje, pamaldas bažnyčioje ir palydėjimą velionio j 
kapines. 

Mūsų nuoširdi padėka dr. Petrui Kisieliui rūpestingai 
prižiūrėjusiam ligonį. 

Dėkojame Butkus-Petkus laidotuvių direktoriams už 
nuoširdų patarnavimą. 

Nuliūdę duktė, sūnus ir jų šeimos. 

Mielam draugui 

A.tA. 
PRANUI FREJERIUI 

mirus, jo žmonai ELENAI FREJERIENEI, sūnui 
JONUI, marčiai FLORENCE ir anūkams LYSAI ir 
JONUKUI reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu 
giliai liūdime. 

Gustavas ir Adelė Galinaičiai 
Kazimieras ir Katrytė Valiai. 

Brangiai mamytei 

A.tA. 
TERESEI LUKŠTIENEI 

į amžino poilsio namus iškeliavus, giliame liūdesyje 
likusias dukras mielą BRONE KOVIENE, ELEO
NORĄ MARČIULIONIENE ir GENE DRAUGELIE-
NE, jų šeimas ir visus artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame. 

Vanda, Jonas Stankai ir šeima 

Pranešu visiems giminėms, artimiesiems ir pažįstamiems, 
kad š.m. liepos 9 d. St. Petersburg Beach, Floridoje, po sunkios 
ligos mirė mano mylima žmona 

A.tA. 
ELENA KAČINSKIENĖ 

EIMAITYTĖ 
sulaukusi 83 m. amžiaus. Amerikoje išgyveno 40 m. Iki pen
sijos dirbo Kongreso Bibliotekoje, Washington, D.C. 

Liepos mėn. 11d. kūnas buvo pašarvotas Beach Memo-
rial koplyčioje, St. Petersburg Beach. 

Liepos mėn. 12 d. po gedulingų pamaldų bus nulydėta į 
Memorial Park kapines, St. Petersburg, Florida. 

Nuliūdęs vyras. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Te le fona i - 5f3-0440 ir 523-9852 
4605-07 South Hermitage Avenue 

Te le fonas — 927-1741-1 
4 3 4 8 S. Cal ifornia Avenue 

Te le fonas - 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

2 5 3 3 West 71 St., Chicago 
Telefonas — 476-2345 

1410 So. 50th A v., Cicero 
Telefonas — 863-2108 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
2424 West 69th Street — Tel. RE 7-1213 
11028 Southwest Hwy. - Tel. 974-4410 
9236 S. Roberts Rd. - Tel. 430-5700 

Sally 
i 

BUTKUS -- PETKUS 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas - 652-1003 
Donald M., Jr. 

V A N C E 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

DIREKTORIAI 
1424 S o . 50 Ave . , C i c e r o Ill inois 

PATARNAUJA CHICAGOJE BEI PRIEMIESČIUOSE 
Tel . 652-5245 



DRAUGAS, antradienis, 1989 m. liepos mėn. 11 d. 

x Prof. Vytautas Lands
b e r g i s su ž m o n a prof . 
Gražina šeštadienį, liepos 8 d., 
iš Midway aerodromo buvo Lie
tuvių Bendruomenės atvežti į 
„Draugą" ir čia susipažino su 
lietuviška spauda ir Lietuvių 
Bendruomenės krašto valdybos 
kai kuriais nariais. Vėliau jie 
išvyko į LB būstinę ir ten turėjo 
pasitarimą. Vakare buvo ilgi 
posėdžiai su organizacijų atsto
vais ir pranešimas Jaunimo 
centre lietuvių visuomenei. 

x „Sports I l lus t ra ted" bir
želio 19 d. žurnalo numeryje 
aprašomos tarptautinės koman
dos — 1990 In te rna t iona l 
Trans-Antarctica ekspedicija. 
Tai septynių mėnesių kelionė 
nuo rugsėjo mėnesio su šunų 
traukiamomis rogėmis 4000 
mylių ledu. Amerikiečio Will 
Steger šunų prižiūrėtojų tarpe 
yra Gailė Antanaitis. Šunis 
specialiai moko Steger ūkyje 
Minnesotoje. 

x Southtovvn Economis t " 
liepos 9 d. dienos laidoje pamini 
prof. Vytauto Landsbergio 
lankymąsi Chicagoje ir 
pranešimą lietuvių visuomenei. 
Paminėta, kad jis yra Sąjūdžio, 
kuris siekia suverenumo, pirmi
ninkas. Taip pat straipsnis 
iliustruotas V. Landsbergio ir 
LB krašto valdybos pirm. dr. 
Antano Razmos nuotrauka. 

x Kun. George Š a r a u s k a s , 
Cicero, 111., Bronius Ja ras , 
Kenosha, Wisc.. Mary Villiams. 
Alliance. Ohio, Juozas Cijuns-
kas. Cleveland. Ohio, Petras 
Ausiejus, Centerville. Mass., 
Vincas Saras. Los Angeles, Cal., 
K. Giedraitis, Livonia, Mich., už 
kalėdines korteles ir kalendorių 
atsiuntė po 10 dol. auką. Po 8 
dol.: Stasys Šimoliūnas, Aldas 
Kriaučiūnas ir A. Šlapkauskas. 
Visiems tariame ačiū. 

x Dr. Jonas Reinys, Oak 
Laun, 111., inž. V. Milunas, 
Downers Grove, 111 . L. Kronas. 
La Porte. Ind., Jonas Rudaitis, 
Orland Park, 111.. Mikas Česas, 
Dovvners Grove, 111., Jonas Kvie
tys, Dayton, Ohio, R. Nemunai
tis, Wisc. Delis, Wisc, Ray Nor
vaišas, Aurora, 111.. už kalėdines 
korteles ir kalendorių atsiuntė 
po 10 dol. aukų. Visiems dėko
jame. 

x Dr. Pet ras J o n i k a s , Ri-
verside. 111., Zuzana Pupienė, St. 
Petersburg Beach, Fla.. Povilas 
Grigalauskas, Sunny Hills. Fla.. 
V. Kriščiūnas, Palos Hts., 111., 
Alf. Jaras, Kenosha, \Visc, A. 
Mickevičius, Burlingame, Cal., 
Jurgis Bradūnas, Baltimore, 
Md., kiekvienas paaukojo po 10 
dol. už kalėdines korteles ir 
kalendorių. Nuoširdus ačiū. 

x Buvusių Lietuvos polici
jos tarnautojų , ,Kr ivūlės" 
klubas, Chicago, 111., parėmė 
„Draugą" 25 dol. auka ir 
palinkėjo geros sėkmės dirbant 
lietuvišką spaudos darbą. 
Nuoširdus ačiū. 

x A. Radžius, Baltimore, 
Md.. Lionginas Pečiura. Ann 
Arbor, Mich.. Juozas Gri
galiūnas, St. Petersburg. Fla., 
Regina Schvvarz, Cleveland. 
Ohio. Mėta Kikutienė, Col-
linsville, 111.. D. Garbonkus, 
Chicago Ridge. 111.. kiekvienas 
atsiuntė po 10 dol. už kalėdines 
korteles ir kalendorių. Labai 
dėkojame. 

x Dėmesio! Parduodami tau
tiniai rūbai. dail. Uoginto pa
veikslai ir porceliano servyzas. 
Tel. 925-0462. 

fsk) 

x Kun. Alfonsas Svarins
kas, Sibiro kalinys, lankėsi 
„Drauge", papasakojo apie savo 
gyvenimą lageryje, religinę 
padėtį Lietuvoje ir savo tolimes
nius planus. Jis buvo taip pat 
pas Marijonus pakviestas pietų. 

x „Draugo" gegužinė bus 
liepos 30 d. Laimėjimams fantai 
jau dabar priimami komisijos 
narių arba administracijos. 

x Laimutės ir Rimo Bace
vičių dukrelė Kristina An
tanina buvo pakrikštyta birželio 
25 d. Švč. M. Marijos Gimimo 
parapijos bažnyčioje. Krikšto 
sakramentą suteikė klebonas 
kun. Jonas Kuzinskas. Krikšto 
motina buvo Irutė Moroni — 
Laimutės sesutė, o krikšto tėvas 
Andrius Vitkus. Rimo pusbrolis. 
Po krikšto apeigų vyko vaišės 
Seklyčioje, kurias pravedė 
Audrius Viktorą. Giminių ir 
draugų vardu buvo pasveikinta 
Kristina Antanina ir sugiedota 
jai Ilgiausių metų. Stasė ir 
Juozas Bacevičiai ir Petras 
Kaušas džiaugiasi nauja anūke. 

x „Kauno Aidas", Sąjūdžio 
Kauno tarybos leidinys, bir
želio 22 d. laidoje plačiai aprašo 
dr. Adolfą Damušį, tuo metu 
besi lankantį Lietuvoje, ir 
išspausdina jo straipsnį, rašytą 
1941 m. birželio sukilimą mi
nint. Taip pat duodamas platus 
pasikalbėjimas su dr. A. Darnu-
šiu. įdėjus ir jo nuotrauką, 
darytą Kaune. Pasikalbėjime 
dr. A. Darnusis atvirai kalba 
apie universiteto kūrimą Kaune 
ir buvusius darbus laikinojoje 
vyriausybėje, savo gyvenimą 
vokiečių nacių lageryje ir kt. 

x „Chicago Tribūne" pir
madienio, liepos 10 d..laidoje įsi
dėjo straipsnį aprašymą apie 
Vytauto Landsbergio prane
šimą, kurį jis davė liepos 8 d. 
Jaunimo centre. Laikraštis 
mini, kad V. Landsbergis yra 
Lietuvos Sąjūdžio pirmininkas 
ir Sovietų kongreso delegatas. 
Trumpai apibūdinta ir jo kalba. 
Tiktai rašo, kad dalyvavo 200 
žmonių, turėjo būti 2000 žmo
nių, kurie klausėjo pranešimo, 
nes buvo pilna salė, balkonas ir 
koridoriai. 

x Vida ir inž. Vytenis Šilai. 
Anastazia Sema, Albina Pet
rauskas. Ben Petrošius, Laima 
ir Vainis Aleksai. Adolfina 
Švelnys. A. Markevičius. Petras 
Bernotavičius. Petras Peleckas, 
Bronius Underys, S. Kazlaus
kas, Kazys Majauskas. Feliksas 
Valaitis, visi iš Chicago. 111., 
kiekvienas ar visa šeima atsiun
tė po 10 dol. už kalėdines kor
teles ir kalendorių. Nuoširdus 
ačiū. 

x V. J . Pet ruš is , Santa 
Monica. Cal., buvo atvykęs į 
Chicaga įvairiais reikalais, ap
lankė ..Draugą" ir ta proga pa
aukojo 20 dol. dienraščio palai
kymui. Nuoširdus ačiū. 

x Elzbieta ir Antanas Klei
zai, Juozas Bulika, D. Eitmo-
nas, Elena Grigaliūnas, Juozas 
Gasperas, Joseph Brizgys, Jonas 
Paliulis, Alksas Mikaliūnas, 
Stasys Predkelis, Sophie 
Petkus, visi iš Chicago, 111., už 
kalėdines korteles ir kalendorių 
atsiuntė po 10 dol. aukų. Labai 
dėkojame. 

IŠ ARTI IR TOLI 

Prof. Vytautui ir Gražinai Landsbergiams lankantis „Draugo" redakcijoje liepos S d. Iš kairės: 
redaktoriai Vyt. Radžius ir P. Garšva, LB atstovai L. Norusis, R. Kučienė, Lietuvos gen. kon
sulas V. Kleiza, prof. Vytautas Landsbergis, D. Korzonienė, prof. Gražina Landsbergienė, dr. An
tanas Razma, dr. T. Remeikis, B. Jasaitienė, dr. N. Remeikienė ir V. Sinkus. 

Nuotr. V. Rimšelio 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
PROF. V. LANDSBERGIO 

PRANEŠIMAS 

Lietuvos persitvarkymo sąjū
džio seimo tarybos pirm. prof. 
Vytautas Landsbergis liepos 8 
d. vakare Jaunimo centro di
džiojoje salėje turėjo pranešimą 
Chicagos lietuviams. Susirinko 
ypač daug dalyvių, kad 
buvo sunku sutalpinti. Jis yra 
ne vien veiklus visuomeni
ninkas, bet ir muzikas, Vilniaus 
konservatorijos profesorius, 
paskelbęs daug straipsnių iš 
Lietuvos muzikinio gyvenimo. 
Ypač pamėgęs Čiurlionį. Jis yra 
vienas pagrindinių Lietuvos 

x A l i n a S k r u p s k e l i e n ė , 
Juozas Kižys, Jonas Mockai-
tis, Joseph Skeivys, V. Švabas, 
K. Kreivėnas, Vladas Rastis, 
Monica Gaucus, Leonas Jurai-
tis, Česlovas Ramanauskas, 
Jonas Martinkus, Genevieve 
Juodikis, Antanas Drutys, visi 
iš Chicago. 111.. kiekvienas 
atsiuntė po 10 dol. už kalėdines 
korteles ir kalendorių. Nuošir
dus ačiū. 

x Video ir stereo aparatū
rą siunčiame i Lietuvą. Siun
čiame kargo į Maskvą arba 
Vilnių ir iš kitų JAV miestų. 
Tiksli ir sąžininga kargo in
formacija persiunčiant jūsų 
da ik tus . Romas Pūkš tys , 
Transpak, tel. 312-436-7772, 
namų tel. 312-430-4145. 

(fk) 

x Lietuvos keliauninkų dė
mesiui. Kas nori patvirtinti ar 
pakeisti Aerofloto ar kitų linijų 
skrydžius į Lietuvą, ar gauti pa
tarnavimus New Yorko aerodro
muose, skambinkite į New Yor
ko kelionių agentūrą „VYTIS" 
718-769-3300. 

'sk) 

x Kun. J o n a s Borevičius, 
Lietuvos generalinis konsulas 
V. Kleiza, Chicago, 111., dr. 
Pranas Budininkas, Br. Paliu-
lionis, Joana Skama, Cicero, 111., 
Sisters of the Immaculate Con-
ception, Toronto. Kanada, Anta
nas Rukšėnas. Cleveland, Ohio, 
Petras Bielinis. Cleveland, 
Ohio. Jonas Vyšnionis, Willo-
wick. Ohio, už kalėdines kor
teles ir kalendorių atsiuntė po 
10 dol. aukų. Labai dėkojam. 

x A. Brazsz iunas , Palos 
Park, 111., Vladas Plečkaitis, 
Richmond Hts.. Ohio, Kazys 
Trečiokas, Union, N.J.. Mykolas 
Zabulionis , Toronto, Ont. , 
Kanada. Česlovas Kiliulis, Dor-
chester, Mass.. Walter Palaima. 
Palos Hills, 111.. Povilas ir 
Kotryna Mintautai. Dovvners 
Grove, 111., E. A. Rašytinis, Red-
ford. Mich.. už kalėdines kor
teles ir kalendorių atsiuntė po 
10 dol. Labai dėkojame. 

x Po 10 dol. a t s iuntė už 
kalėdines korteles ir kalen
dorių: Antonette Adomėnas, 
Kazys Vilūnas, Stefa Grikenis, 
K. Micevičius, Clemence Bas
tys, Jonas Kučėnas, Vytautas 
Stanevičius, Marion Smilgius, 
Antanas Tuskenis, Albina 
Kobos. Juozas Pronskus , 
Povilas Mr.tiukas. Peter Maži
nąs. Valerija Šimkus, visi iš 
Chicagos. Nuoširdus ačiū už 
aukas. 

x Vaclovas Saba l i auskas 
gyvenąs 182-33B Vilniuje, 
Dzeržinskio ieško, plačios Kos
to Kybarto giminės: Ramūno 
Bužėno, Violetos Avižienės, 
buvusio Tauragės miesto 
komendanto pulk. Bužėno 
šeimos. 

fsk) 

Persi tvarkymo Sąjūdžio 
organizatorių ir vadovų. Atvyko 
su žmona Gražina Ručyte, kuri 
irgi muzikė — pianistė. 

Į salę įeinantį prof. V. Lands
bergį publika sutiko karštai 
plodama. LB pirm. dr. Ant. Raz
ma įžanginiame žodyje priminė, 
kad lietuvių tauta laisvės kovo
je nepalūžo ir mums garbė turė
ti tų laisvės kovų vadovą. 

Scenon prie garbės stalo buvo 
pakviesti Landsbergiai, gen. 
kons. V. Kleiza, susitikimo 
organizatorė B. Jasaitienė, o po
būviai vadovauti pakvietė dr. P. 
V. Kisielių Jis pabrėžė, kad 
mūsų tauta jau nėra nykštukas, 
o žinoma pasauly. Dr. Kisielius 
priminė, kad prof. Landsbergis 
gimęs 1932 m. Jo tėvas buvo 
savanoris, senelis — už lietuvy
bę kentėjęs nuo carų režimo. Gr. 
Landsbergienė. buvusi Sibiro 
t remt inė , Lietuvos operos 
koncertmeisterė, dabar prof. 
Landsbergiui įkvepia daug 
ryžto laisvės siekimuose. 

Prof. Landsbergis padėkojo už 
tokį šiltą priėmimą. Priminė, 
kad Chicagoje jau buvo prieš l¥z 
metų tada kalbėjo apie Čiurlio
nį, apie lietuvių kūrybinę dva
sią, kuri padėjo išlaikyti lygybės 
jausmą tarp tautų. Toliau 
kalbėjo, kad daugeliui rodosi, 
jog sąjūdis toks neaiškus daly
kas. O sąjūdis yra tai, kas 
vyksta širdyse, protuose, kas 
tikra ir reikalinga. Tai galima 

pavadinti atgimimo vardu. 
Sąjūdžiui ateina daug laiškų su 
pažadais melstis. Atėjo laiškas 
nuo berniuko, kuris rašė, jog, 
nors ir būtų tas darbas nutrauk
tas, mes vaikai atminsime ir 
savo vaikams pasakosime. Senų 
ir jų vaikų susitelkimas sudarė 
Sąjūdžio jėgą. Jame yra įvairių 
pažiūrų žmonių, yra ginčų, per
gyvenimų, bet visi jie galvoja ir 
nori gero. Prof. Landsbergis 
pažymėjo, kad nori, jog išeivija 
suprastų tą įvairovę, kuri yra 
Sąjūdžio jėga. 

Maskvos suvažiavime buvo 
išplat inta tūkstančiai 
egzempliorių apie Molotovo-Rib-
bentropo paktą. Buvo įspū
dingas išėjimas iš Maskvos 
suvažiavimo. Kai kurie rusai 
prašė, kad Lietuva dar neišeitų 
nors porą metų iš Sąjungos. 
Lietuva dar esanti reikalinga. 
Pajutome, kad priėjome prie 
katastrofos. Dvasinė krizė buvo 
čia pat, ekologinė grėsmė 
sudarė pavojų tapti negyve
nama žeme. Norisi pasakoti 
apie atgimimo muziką, kuri 
dabar skamba lietuvių širdyse. 
Mes žinome, ko siekiame, o 
laikas padiktuoja, ko sieksime 
pirmiausia. 

Prof. Landsbergio kalba buvo 
nuoširdi, bet diplomatiškai 
atsargi. 

Susirinkimo buvo pasveikinti 
sąžinės kaliniai kun. A. Svarin
skas ir B. Gajauskas. 

ARGENTINOJE 

— Andrius Domynas, Al
berto ir Stelos Domynų sūnus, 
William muzikos mokinys, davė 
birželio mėnesį koncertą piani
nu iš William kūrinių. Šis 
koncertas buvo transliuojamas 
ir per radijo valandą. Jo sesuo 
Cecilia taip pat studijuoja 
pianiną ir jau pradeda 
koncertuoti. 

— A. a. Angelą Kedainytė 
Augštaitienė mirė gegužės 26 
d. Buvo gimusi 1904 m. liepos 
21d. Šimonių valsč., Panevėžio 
apskr. Palaidota Berisso kapi
nėse. Buvo „Nemuno" ir „Min
daugo" draugijų, Gyvojo 
Rožančiaus narė. Nuliūdime 
liko duktė su šeima, anūkais ir 
proanūkais. 

— A. a. Kazys T a m a 
šauskas, 85 metų amžiaus^mirė 
Comodoro Ri vada via mieste. 
Ten buvo ir palaidotas. Velionis 
buvo kilęs nuo Šiaulių. 

— Lietuvių Cen t ro j au 
nimas surengė gražias Kūčias 
ir Kalėdas. Šventes rengė 
Nelida Zavickaitė Mahne. An
troje dalyje buvo kūčių vaka
rienė ir Kalėdų senelis, kuris 
vaikus apdovanojo dovanėlėmis. 
Taip pat Lietuvių Centras 
surengė Naujųjų Metų sutiktu
ves savo patalpose. 

— A. a. Ona Gudliauskaitė 
Ožinskienė, 87 metų amžiaus, 
Lietuvių Centro buvusi veikėja, 
mirė gegužės 3 d. Religines 
apeigas atliko kun. Augustinas 
Steigvilas, trumpą atsisveiki
nimo žodį tarė Lietuvių Centro 
pirmininkas Julius Mičiūdas. 
Palaidota Chacorita kapinėse 
Buenos Aires. Pamaldos buvo 
Aušros Vartų parapijos 
bažnyčioje Avellanedoje. Nuliū
dime liko vyras Pranas. 

— A. a. Vitalis Gražule* 
vičius, 71 metų amžiaus, mirė 
Adrogue mieste. Velionis kilęs 
iš Varnėnų km., Seinų apskr. 
Palaidotas Calzadas kapinėse. 
Nuliūdime liko žmona Vincė ir 
sūnus Leonas su šeima. 

— A. a. K o n s t a n t i n a s 
Valiukas mirė balandžio 11d. 
Buvo gimę 1906 m. balandžio 22 
d. Argentinoje gyveno nuo 1929 
m. Kilęs nuo Alytaus. Nuliū
dime liko podukra Jolanda 
Narušytė-Klement. 

— Kun. Pe t ras Cemeška, 
pora metų studijavęs Romoje ir 
gyvenęs Šv. Kazimiero kole
gijoje, Angelicum universitete 
gavo kanonų teisės daktaratą. 
Jis yra kilęs iš Buenos Aires, bet 
ilgai dirbęs San Nicolas vys
kupijoje netoli Buenos Aires ir 
ten buvęs generalinis vikaras. 
Argentinon grįžo liepos 10 d. 

.Daile burlaivis, praplaukęs mia i i ^y 

Atsakinėdamas į klausimus 
prof. Landsbergis pažymėjo, kad 
Sąjūdis siekia atkurti naują, 
garbingą Lietuvą. J i bus 
nepriklausoma, bet kitokia. 
„Davėme priesaiką prie atsta
tyto Laisvės paminklo, kad Lie
tuva bus tokia > kokios mūsų 
žmonės nori". Lietuvoje auga 
susidomėjimas Mažąja Lietuva, 
jos likimu. Yra pora draugijų, 
specialiai tuo susirūpinusių, bet 
Mažosios Lietuvos gyventojų 
Lietuvoje tėra keli tūkstančiai. 
Talino posėdyje buvo Mažosios 
Lietuvos atstovai, kurie reiškė 
norą būti Lietuvos dalimi. 

Sąjūdis džiaugiasi, kad išei
vija pasaulyje palaikė gyvą Lie
tuvos laisvės klausimą. Dabar 
patys Lietuvos žmonės siekia 
perduoti laisvės s iekimus 
pasaulio politiniams centrams. 
Reikia vieniems ir kitiems 
veikti, kad užsienio parlamen
tarai susidomėtų Lietuvos 
laisvės reikalais. 

Gorbačiovas yra pasakęs, kad 
yra riba, už kurios nebus 
žengiama. Prof. Landsbergis 
atsakė į tą mintį, kad mums tas 
apribojimas nerūpi. Jei Kauno 
universiteto atkūrime nenuma
tomas teol.-nlosonjos fakultetas, 
tai dar nereiškia, kad jis nebus 
atkurtas kada nors vėliau. 
Sąjūdis per mažai pažįsta Vliko 
veiklą ir tuo klausimu dar nėra 
oficialaus sprendimo. 

Sąjūdis nori turėti savo orga
nizacijų atstovybes užsieny, bet 
tai būtų organizacijos atstovas. 
Siekiama, kad nuo Naujų Metų 
būtų žengiama į ekonominį Lie
tuvos savarankiškumą. Aktua
lus klausimas rinkimų į naują 
Lietuvos aukščiausią tarybą. 

Lenkija siekia savo atstovybės 
Lietuvoje, bet Lietuvos va
dovybė sutiktų tik ta sąlyga, jei 
ir Lietuva galėtų ten steigti 
savo atstovybę, bet Maskva 
davė kitus pasiūlymus — steig
ti kultūrinę atstovybę, ne poli
tinę. 

Su St. Lozoraičiu prof. Lands
bergis pažįstamas iš jaunatvės 
ir turėjo progos susitikti. 

Gražina Landsbergienė pažy
mėjo, kad moterys, kiek gali, iš 
šalies talkina sąjūdžiui. Prof. 
Landsbergis pabrėžė rūpestį 
tautos augimu. Svarbu sudaryti 
jaunoms šeimoms reikiamas 
atžalynui ugdyti sąlygas. 

Pranešimą baigiant dr. P. V. 
Kisielius prašė skambinti savo 
senatoriams, kad susitiktų su 
prof Landsbergiu. Pranešė, kad 
didieji Chicagos laikraščiai 
numatė turėti susitikimus su 

Susirinkimas baigtas Lie
tuvos himnu ir draugišku pasi-
vaišinimu kavinėje. I susi
rinkimą buvo atvykusių net iš 
kitų miestų. 

J . Pr . 

KOPIJUOTI GALI 
KIEKVIENAS 

Liepos 6 d. teko būti dideliam 
būry modernios grafikos mė
gėjų, kurie susirinko į vieną Il
linois universi teto meno 
galerijų Chicagoje — Gallery 
400. Mūsų tikslas buvo pama
tyti, kiek daug galimybių kū
rėjams teikia spalvotų laze
rio kopijų mašina. 

Universiteto School of Art and 
Design studentų ir dėstytojų 
rinktiniai darbai, atlikti šia 
technika, puošė didžiules galeri
jos sienas. Pati šios parodos 
„kaltininkė" — Canon Color La-
ser Copier mašina — buvo 
apgulta norinčių ją išbandyti su 
savo idėjomis ir medžiagomis, 
skaidrėmis, aliumininiais popie
riais, skiautėmis, paveikslais, 
iškarpomis ir net daikteliais. 
Daugelis ten pat komponavo 
kolažus ar gamino popierinius 
spalvotus paveikslus iš skaid
rių. Pasirodė tikrai, kad kopi
juoti gali kiekvienas ir kai kam 
išeina meniškai. 

Meno netrūko ant galerijos 
sienų, kur iš 21 dalyvio darbų 
man labiausiai akį patraukė 
Dawn Mercedes „Senelė" ir 
Tammy Clough kompozicija iš 
Amerikos gyvenimo simbolių. Si 
spalvinga paroda atsirado todėl, 
kad viena drąsi fotografijos pro
fesorė paprašė Canon atstovy
bės nemokamai paskolinti tokią 
40,000 dol. vertės mašiną ilga
laikiam studentų naudojimui... 
ir ją gavo. 

Paroda tęsiasi iki liepos 21. Ją 
galima (nemokamai) aplankyti 
darbo dienomis nuo 10 iki 4. 
Gallery 400, adresas yra 400 S. 
Peoria (tai yra du blokai į 
vakarus nuo Halsted). Labai 
lengva privažiuoti Douglas ar
ba Congress traukinėliais, nes 
pastatas yra tik keliasdešimt 
žingsnių į šiaurę nuo vakarinės 
U. of I. — Halsted stotelės. 

ARZA 

Advokatas Jonas Gibaitis 
6247 S. Kedzie Avenue 

Chicago, IL 60629 
Tel . — 776-8700 

Darbo vai. nuo 9 iki 7 vai. vak. 
šeštad. 9 v. r. iki 1 vai. d. 

Nuotr Vyt. Maželio prof. Landsbergiu. 
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